
Referat af bestyrelsesmøde d. 22/10 2000 

 
Deltagere: 
 Per Lund  
 Valdemar Engmann 
 Verner Engmann  
 Thomas Larsen (Suppleant for Henrik Mikkelsen) 
 Steen Bjørn (Referant) 
 
Ikke mødt 
 Henrik Mikkelsen 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
4. Post, nyheder og kommentarer siden sidst 
5. Styrkelisten til holdturneringen revideres ? 
6. Programmet for resten af sæsonnen 
7. Valg af Materialeforvalter 
8. Valg af Turneringsledere 
9. Indkomne forslag 
10.  Eventuelt 

 
Ad 1: Steen blev valgt som dirigent 
 
Ad 2: Steen blev valgt som referant 
 
Ad 3: Referatet blev godkendt. Per lover at sende de sidste 2 referater til Steen så klubmaterialet 

kan blive komplet. 
 
Ad 4: Steen gennemgik kort indkomne referater m.m. Steen har tilmeldt klubben bibliotekets 

hjemmeside over klubfortegnelser. Tilmelding til holdturneringen samt styrkelisten er 
modtaget og godkendt af turneringslederen for 8 HK. Per kunne oplyse at der var ved at 
være styr på restanter. Et enkelt medlem skylder dog så meget, at det overvejes at smide 
ham ud af klubben. Det blev besluttet at give ham en sidste chance for at betale, sker dette 
ikke senest en måned efter udsendelse af girokort, bliver han smidt ud, der går en 
meddelelse af sted til DSU om hans restance, hvilket indebærer han ikke kan være medlem 
for gælden er kvittet. 

 
Ad 5: Steen undersøger om der er nødvendigt med ændring af styrkelisten i forbindelse med at 

Ken Nielsen har meldt sig ud af klubben. 
 
 Holdlederen bestemmer selv brugen af reserver. 
 
Ad 6: Thomas kom med et oplæg til sæsonplanen for resten af sæsonen. Planen blev godkendt. 

Steen sørger for renskrivning, og sender den elektronisk til Per, der sørger for udsendelse.  



 Steen checker om skolen har åbent 1 maj. 
 Viking Cup afholdes søndag d. 11/3-2001. Per undersøger om det er muligt at få Elværket til 

formålet. Per sender medelelse til Pedellen vedr. ekstra åbning af lokalet i forbindelse med 
holdkampe. 

 
Ad 7: Bestyrelsen er valgt som materialeforvaltere 
 
Ad 8: Thomas Larsen er valgt som turneringsleder. 
 
Ad 9: Finn Larsen havde stillet forslag om indkøb af en El-kedel, så det blev muligt at lave the i 

klubben. Forslaget blev ensemmigt vedtaget. Steen sørger for indkøb. 
 
Ad 10: Thomas redegjorde kort for sæsonforløb indtil dato. Steen startede en debat vedr. juniorer, 

men ingen havde konstruktive forslag. 
 
 
MVH 
 
 
Steen Bjørn 
Formand og referant 
  


