N-Modulvest – Konto nr. 6855 0001013722 – Mobilepay 37595

Bestyrelsesmøde 14/1 2018
Afbud: Ingen
Tilstede: Peter M, Per, Niels Arne, Peter B og Mette
1. Ingen bemærkninger til sidste mødereferat.
2. Vi har nu endelig fået Mobilepay :) nummeret er 37595
3. Englystskolen skal bygges om og er planlægt færdig til 2019, hvor sløjt lokalet bla. skal renoveres.
Afventer informationer fra skolen omkring hvornår vi ikke kan være I sløjt lokalet. Efter afklaringen
vil vi finde ud af hvor vi så skal være henne.
4. Vejle Kommune oplyser at de ikke har nogle ledige lokaler og de henviser til at vi søger lokaler på
de forskellige skoler eller privat. Kommunen har informeret os om at de ikke bevilger lokaletilskud
til nye foreninger efter 25.okt 2010 desværre. Lige pt. står Børkop stationsbygning tom, Mette vil
undersøge igen om DSB ejendomme vil udleje den og til hvilken pris.
Vi vil gøre opmærksom på at hvis vi finder et lokale vil vi indkalde til ekstraordinær general
forsamling hvor beslutningen vil blive taget, da konsekvensen vil være en forhøjelse af
kontingentet.
5. Vi er blevet opfordret til at deltage i et møde i kommunen for foreninger, Peter M og Mette
deltager.
6. Nogle af medlemmerne har efterlyst om vi skal have sponsor gaver til prisuddelinger under træffet.
Det kan vi godt. Vi anbefaler hvis man kender den lokale hobby forretning at medlemmerne
spørger der, dog skal de inden tage fat i Peter M og koordiner med ham, det kunne jo være at vi
allerede havde fået sponsor gaver derfra.
7. Træf 2018:
Køb af sodavand og øl. (12 klasser øl og 18 kasser sodavand) Peter M og Mette
Peter M skal have en møde med skolens pedel omkring parkering til træffet.
Vi skal også have booket kantinen. Hvis skolen ikke har service nok, låner vi eksternt.
Madtilmelinger er der styr på.
Forhånds godkendelse fra Brandmyndighederne er ok.
Madsalg er ikke på plads endnu. Vi planlægger at lave café og legerum I gymnastiksalen. Peter M
og Mette undersøger hvilke af leverandørerne fra lokal området der kan.
Vi skal bruge flere kaffemaskiner og termokander. Bestyrelsens medlemmer tager selv med hvis
ikke skolen har noget.
Café og legeområde skilte ca. 40cm x 200 cm. Peter B
Vi har hallen og gymnastiksal fra Torsdag morgen.
8. Vi indkalder til ordinær general forsamling snarest. Jørn stoppede og Mette stopper derfor skal der
vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant. Suppleanten deltager også i
bestyrelsesmøderne men har dog ikke stemmeret.
9. Klubmøder I 2018. Vi har besluttet at dropper tirsdagsmøder pga. lav deltagelse. Og opfordrer
medlemerne til at lave lokalaften selv. Tag fat i Per eller Peter M og de vil oprette jeres lokalaften

N-Modulvest – Konto nr. 6855 0001013722 – Mobilepay 37595

aktivitet på holdsport.
Nye datoer:
Lørdag, 3 marts
Søndag, 18 marts
Lørdag, 31 marts
Søndag, 15 april
Lørdag, 28 april
søndag, 13 maj
Lørdag, 26 maj
Kørerweekend som sommer afslutningen 8-9-10 juni I uge 23.
10. Næste bestyrelsesmøde fastlægges efter generalforsamling.

