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Til stede: Senpai Henning Fabricius, Martin Baa
Michael Pohti, Mette Steen Christensen

Fraværende: 

 

Dagsorden  

1. Valg af referent. 

Mette blev valgt til referent

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

 

3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.

Det forrige referat blev godkendt

 

4. Behandling af budget

Der er p.t. ca. 170 medlemmer i klubben. Ud af dem er ca. 100 under 24 år. 

Der har i det forløbende

 Efter klubben har meldt sig ud af DKU har det bevirket at 

overskud/underskud 

Medlemmerne har ikke været på så mang

har ikke skulle betale medlemsgebyr til DKU

Udgiften på jubilæet var ikke med i budgettet, alligevel har vi overskud på 

budgettet, grundet det ovenstående

 

5. Dato for næste bestyrel

Onsdag den 22. januar 2014

 

6.  Evt. 

 

• Indkøb af engangsservice

Det er blevet besluttet

at gøre det nemmere for dem der står for de sociale arrangementer, samt 

spare på omkostninger.

 

• Dialog via sociale

Instruktør

klubben. Hvis man har noget at ytre overfor enten instruktør gruppen 

eller bestyrelsen, beder vi den enkelte om at henvende sig direkte

et åbent forum som eks. Face

 

• Ønske om morgentræning

Der er blevet ytret ønske om morgentræning. Dette er givet videre til 

instruktør gruppen. 
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-oo0oo- 

blev valgt til referent 

Godkendelse af dagsorden. 

blev godkendt 

Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse. 

Det forrige referat blev godkendt og underskrevet 

Behandling af budget 

medlemmer i klubben. Ud af dem er ca. 100 under 24 år. 

løbende år være et fald af medlemmer.  

Efter klubben har meldt sig ud af DKU har det bevirket at det forventede 

overskud/underskud i budgettet ikke er helt som forventet. 

Medlemmerne har ikke været på så mange lejre/stævner som bud

har ikke skulle betale medlemsgebyr til DKU. 

Udgiften på jubilæet var ikke med i budgettet, alligevel har vi overskud på 

, grundet det ovenstående. 

Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Onsdag den 22. januar 2014 

Indkøb af engangsservice 

Det er blevet besluttet, at indkøbe en større mængde engangsservice

at gøre det nemmere for dem der står for de sociale arrangementer, samt 

spare på omkostninger. 

Dialog via sociale medier 

Instruktør gruppen samt bestyrelsen ønsker og opfordrer til åben dialog i 

klubben. Hvis man har noget at ytre overfor enten instruktør gruppen 

eller bestyrelsen, beder vi den enkelte om at henvende sig direkte

et åbent forum som eks. Facebook. 

Ønske om morgentræning 

Der er blevet ytret ønske om morgentræning. Dette er givet videre til 

instruktør gruppen.  

. november 2013 

Dan Jensen, 

 

medlemmer i klubben. Ud af dem er ca. 100 under 24 år.  

forventede 

e lejre/stævner som budgetteret og vi 

Udgiften på jubilæet var ikke med i budgettet, alligevel har vi overskud på 

, at indkøbe en større mængde engangsservice, for 

at gøre det nemmere for dem der står for de sociale arrangementer, samt 

ønsker og opfordrer til åben dialog i 

klubben. Hvis man har noget at ytre overfor enten instruktør gruppen 

eller bestyrelsen, beder vi den enkelte om at henvende sig direkte og ikke i 

Der er blevet ytret ønske om morgentræning. Dette er givet videre til 
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• Teenager hygge

Det er blevet forslået, at man arrangerer noget teenager hygge for at holde 

på de større børn. Det ville umiddelbart ikke være hver måned, muligvis 

hver anden. 

Bestyrelsen er 

med dette.

Det er ikke i stedet for børnehygge.

 

• Status på det nye rengørings firma

Der har været lidt kriti

kontakt til rengøringsfirmaet.

 

• Instruktion af varmvands anlægget/vedligeholdelse

Der ønskes instruktion af varmvand

vedligeholde anlægget. 
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Teenager hygge 

Det er blevet forslået, at man arrangerer noget teenager hygge for at holde 

på de større børn. Det ville umiddelbart ikke være hver måned, muligvis 

hver anden.  

Bestyrelsen er positiv for dette initiativ og der ville blive arbejdet videre 

med dette. 

ikke i stedet for børnehygge. 

Status på det nye rengørings firma 

Der har været lidt kritik af det nye rengøringsselskab. Dan Jensen tager 

kontakt til rengøringsfirmaet. 

Instruktion af varmvands anlægget/vedligeholdelse

Der ønskes instruktion af varmvands anlægget, så flere løbende kan 

vedligeholde anlægget. Michael Pohti kontakter Senpai Martin om dette.

 

. november 2013 

Det er blevet forslået, at man arrangerer noget teenager hygge for at holde 

på de større børn. Det ville umiddelbart ikke være hver måned, muligvis 

for dette initiativ og der ville blive arbejdet videre 

k af det nye rengøringsselskab. Dan Jensen tager 

Instruktion af varmvands anlægget/vedligeholdelse 

s anlægget, så flere løbende kan 

Michael Pohti kontakter Senpai Martin om dette. 


