Referat ti bestyreisesmøde onsdag d. 8.11.2011..
Indkaldte: Ian Faksen, Bjarne Mazur, Brian Larsen, Sebastan Ørnstrøm, Steen Vig, Claus Egedal
Fremmødte: Ian Faksen, Bjarne Mazur, Brian Larsen, Sebastan Ørnstrøm, Steen Vig, Claus Egedal
Sted: Profilvej 8, 0000 Kolding.
Pkt. 1
Kl. 19.00 20.00

Emne: Webinar, gennemgang af skat for ulønnet
og lønnet frivilligt foreningsarbejde.

Pkt. 2
Kl. 20.00 –
20.15

Emne: Økonomi
Regnskabet fra revisoren blev gennemgået

Besiutning:
Godkendt

Pkt. 3
Kl. 20.15 –
20.30

Emne: Generalforsamling
Dagsorden for generalforsamling blev
gennemgået

Besiutning:
Godkendt

Pkt. 4
Kl. 20.30 –
21.45

Emne: evt.
- Handleplan for div. Arbejdsopgaver

Besiutning:
- Ian fremviste en plan for et
system tl vordan div.
Opgaver kunne åndteres
nemmere for det enkelte
område.
- Ian fortæller lidt om de nye
flagregler.
- Der var enig ed om at
Bane ansvarlig skulle ave
beføjelse tl at lukke for
træning torsdag vis der
løb lørdag.
- Der blev drøfet vorvidt TL
bør kunne lukke for
træning om lørdagen pga.
for få køre! Dete forventes
at blive aflaret inden
sæson start 2018.
- Der skal arbejdes på at
skafe flere medlemmer.
- Der var enig ed om at
banen skulle ændres og at
medlemmerne skulle
kunne fremlægge deres ide
om ændringerne og at

- Flag regler
- 1. Beføjelser som TL

- 2. Beføjelser som TL

- Medlemstal
- Ændring af stor banen

- TL´er
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- Ændring af lille banen

bestyrelsen ud fra de ideer
vil arbejde på at få
gennemført ændring af
banen inden sæson start
2018 om muligt.
- Der er be ov for flere TL´er,
så der skal arbejdes på at få
flere.
- Det vil blive undersøgt vor
stor interesse der er for at
ændre den lille bane og
evt. etablere en bane tl de
allermindste begyndere.

Referent: Claus Egedal
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