
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/1 

Nyt fra formanden: 

- Der er sendt Danmarksmestre mv. ind til ”Aalborgs bedste”, i år er det Christina Herskind, Holger 

W. Sørensen, Lars Dyrskjødt, Tom Wendell, Bo L. A. 

- Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen. 

Vi diskuterer et forslag fra formanden om en kontingentforhøjelse på 50, - kr. for seniorer, 

veteraner og familie, for at være på forkant med fremtiden – både mht. klubhus og da vi ikke kan 

forvente at tilskud til de forskellige discipliner fortsættes efter vi er blevet en del af DGI. Der er 

enighed om dette. 

Vi diskuterer om det er nødvendigt med en ændring af vedtægterne , såfremt vi vil ændre praksis 

vedr. indkaldelse og kun gøre det via opslag på hjemmesiden samt via maillisterne. Vi tror ikke, det 

er nødvendigt, da der står ”lokal og skriftlig indkaldelse” 

- Miljøgodkendelse: status er pt. at Ulrik har målt banerne op. Han har dog ikke været klar over at 

200m og 50m også skulle opmåles (nok formandens fejl) Jeg har aftalt med Ulrik samt Søren fra 

DDS at vi afventer kommunens godkendelse af opmålingerne, før Ulrik måler det sidste – så skal 

han forhåbentlig kun gøre det en gang mere.  

Vi har søgt – og fået – udsættelse til 1/4 

- Forslag om ”arbejdsdage” – vi er ikke gode nok til at få flere til at hjælpe med vedligehold 

renovering mm. Vi aftaler at vi vil aftale 3 ”arbejdsdage”, som meldes ud allerede ved 

generalforsamlingen og sættes på hjemmesiden, i håb om at få flere med. 

- Formanden trives ikke så godt - vi snakker om, om opgaverne kan fordeles – umiddelbart behøver 

ansvaret for nøglerne eks. ikke at være formandens. SKV er nødt til det. Dette tages op efter 

generalforsamlingen. 

 

Regnskab: Det færdige regnskab gennemgås – det ser fint ud. Vi har en sund økonomi med råderum til nye 

tiltag/indkøb mv. 

Kassereren: Der arbejdes ihærdigt på at gøre baglokalet i Vesterkæret i stand. Næste arbejdsdag er søndag 

for da kunne tømreren. 

NÆSTE MØDE 29/1 KL 17.30 (før generalforsamlingen) 


