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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra mødet den 10. august 2011 skal endelig godkendes 
 

2. Orientering fra formanden 
Seneste nyheder omkring pladsen 
Orientering om sporarealer 
Køkkensituationen 
Medlemssituationen 
Træningsbeviser 
Information til medlemmer/fremtidens kredsblad 
Revidering af præmieregler 
Kredsfest 2011 
 

3. Nyt fra BHU 
Formanden har meldt afbud 
 

4. Nyt fra AU 
Arrangementer i 2012, ny situation 
 

5. Indkaldelse til generalforsamling 2012 
 

6. Forslag til behandling 
 
 

7. Gennemgang af opgavelisten 
 

8. Eventuelt 
 

 

Pkt. 1:  Godkendelse af referat fra  seneste møde  
Referatet fra mødet den 10. august 2011 skal endelig godkendes 

Pkt. 2: Orientering fra Formanden  
a. Seneste nyheder omkring pladsen 

”Ny plads”:  
Kommunen har meddelt mundtligt, at de ikke har et permanent sted, de kan flytte os til og 
det er svært for dem, at overskue situationen. De har meget arbejde med deres arealer 
grundet banen og kan ikke give noget konkret før om tidligst et halv år. 
Vi venter på at få dette bekræftet skriftligt. 
 
Vi har fine aftaler med Bane Danmark, Køge museum, men de eneste, der ikke er til at få 
ordentlig i tale er kommunen og vejdirektoratet. Der pågår meget korrespondance, hvor 
aben springer rundt. 
 

b. Orientering om sporarealer 
Der er rykket for et OK og det skulle komme i denne uge. Vi må ellers kigge videre, såfremt 
dette ikke holder alligevel. 

 
c. Køkkensituationen 

Køkkenet fungerer og der er lavet en god rytme. Der bliver, efter ønske, lavet mad onsdag 
aften til C hold. Vi har en rigtig god omsætning i køkkenet og der kommer et pænt overskud 
ud af dette. 
 

d. Medlemssituationen 
Vi skal lave et eller andet her mod sæsonafslutningen, så vi kan få de sidste ind i folden i 
klubben. 
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e. Træningsbeviser 
Er klar  men venter på sporarealerne. 
 

f. Information til medlemmer/fremtidens kredsblad 
Nyhedsbrevet fungerer fint, vi skal have snakket om det videre forløb 
 

g. Revidering af præmieregler 
Der er modtaget en mail fra et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning omkring 
kåringspokaler. Formanden har svaret, men vi skal lige have bekræftet, at vi fastholder vor 
beslutning, så der ikke hersker tvivl om sagen. 
 

h. Kredsfest 2011 
Bestyrelsen havde dette punkt oppe sidst, men der er ikke kommet nogle tilbagemeldinger 
om fordeling af ansvarsområder, som aftalt. 
 
 

Pkt. 3: Nyt fra BHU  
a. Almindelig orientering 

 
Pkt. 4: Nyt fra AU 
 Her vil AU formanden orientere 

 
Pkt. 5: Indkaldelse til generalforsamling 2012 

 
Bestyrelsen skal fastsætte dato for generalforsamlingen 2012 
Bestyrelsen skal drøfte den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, således at valg kan 
fremgå af indkaldelsen 
Vi skal også have en status på AU og BHU 

  
Pkt. 6: Sager til behandling 
 
Pkt. 7: Opgavelisten 

a. Jeg medsender den seneste reviderede opgaveliste for bestyrelsen. Vi skal have en ærlig 
diskussion om vi skal fortsætte med denne eller vi skal nedlægge den og følge op på en anden 
måde. 
Det er ikke holdbart, at Lenette troligt ajourfører den og der ikke er nogen respons. 
 

Pkt. 8: Eventuelt 
a. Er klokken ikke nået kl. 22.00 er der plads til eventuelle andre emner 


