Referat af bestyrelsesmøde, Kreds 62 Vallensbæk
Lundbækvej 9, Vallensbæk Strand, den 05. januar 2019
Dagsorden:
1) Kredskasserens ønske om godkendelse af revideret regnskab for 2018 af bestyrelsen,
2) Evt.,

Deltager: Jytte, Remmy, Møller, René, Anja, Steffen, Freddi, Bent
Afbud: Annika,
1) Møller havde i samarbejde med Bent (klubbens revisor) afsluttede årsregnskabet for 2018 og ønskede derfor

bestyrelsens godkendelse af regnskabet, inden kommende generalforsamling.
Bent der deltog ved dette bestyrelsesmøde, kunne oplyse at ”de” havde opgjort et fint regnskab, vi kom ud af
året med et overskud på lidt over kr. 20.000,Dels havde vi sparet en del penge ved klubbens forsikring og dels havde vi ikke i 2018 haft store udgifter i
forhold til klubhus eller træningsbaner.
Bestyrelsen gennemgik derfor regnskabet og fandt ingen fejl eller punkter, vi ikke kunne acceptere eller stå inde
for, regnskabet blev derfor godkendt af bestyrelsen og er klar til fremvisning på kommende generalforsamling.
Kassebeholdningen i banken er pt. kr. 195.000,- som regnskabet også viser.
Generalforsamlingen er indkaldt efter gældende regler og afholdes lørdag den 26. januar 2019 i klubben.
2) Under evt. blev et par punkter diskuteret,

Bent oplyste at træningsudstyr efter hans mening burde opbevares i klubben da sådant udstyr ellers ikke var
forsikret i forhold til klubbens forsikring.
Hvis udstyr lå i figuranternes biler eller trailer, var det deres egen forsikring der i så fald skulle dække et evt.
tyveri af udstyr.
Desuden mente Bent, at træningsudstyr kunne købes billigere ved køb af udstyr i Tyskland, dog var Remmy ikke
den store tilhænger af en sådan ide, da bl.a. ærmer osv. skulle kunne passe til allerede eksisterende udstyr i
forhold til størrelse.
Figuranterne så gerne, at de stadig selv stod for indkøb af udstyr, da de jo var brugere af udstyr i forhold til
sikkerhed osv.

Der var ingen grund til indblanding fra HF eller bestyrelse, så længe vi forholdt os til tidligere aftale omkring
budget, hvilket derefter fik Bent til at huske os på, at vi så måtte huske at frembringe et budget som aftalt
tidligere på bestyrelsesmøde.

Jytte frembragte et ønske om mulig videoovervågning af lukkede træningsplads, da der stadig var et problem i
forhold til oprydning af træningsplads.
René vil undersøge muligheden for indkøb og installation af et videokamera, pris osv. og vil efterfølgende vende
tilbage med et overslag til bestyrelsen.

Herefter var der ikke flere punkter til diskussion og bestyrelsesmødet blev afsluttet.

