
Referat af bestyrelsesmøde d. 15/1-22 

 

Tilstede: Jytte, Trine, Kim, Anja, Annika og Bianca. 

 

1. Træner/figurant situationen. 

Bestyrelsen har desværre ikke været i stand til at finde trænere og figuranter til et IGP hold for næste sæson. 
Umiddelbart har vi trænere til de hold der kører pt. 

Løsningen for mangel på trænere er, at Kim Tornmark vil, i det omfang hans arbejde tillader det, være som 
”gæstetræner” på BH holdet med henblik på at vise IGP øvelser, der trænes videre med. 

Kim vil gerne gentage kurset om C-teori om hvordan man selv kan komme i gang med C-arbejdet. 

 

2. Trænermøde. 

Der er træner møde Lørdag d. 19/2-22 kl. 10.30.  

Indskrivning til ny sæson, lørdag d. 26/2-22 kl. 9.00-11.00 

 

3. Bestyrelsen 

Der er generalforsamling lørdag d. 12/2-22 kl. 11.00. 

Følgende poster er på genvalg: Næstformand, Kasserer og Sekretær. 

Der blev spurgt om der ville genopstilles til posterne og det vil alle 3 (Anja, Trine og Annika) 

 

4. BHU/AU 

Vi har ingen BHU eller AU pt. Der vil blive spurgt på generalforsamlingen om der er nogen der kunne have 
interesse i dette. 

 

5. Kredsens økonomi. 

Ser pæn ud, tiderne taget i betragtning. 

 

6. Eventuelt. 

Kim spørger til det ”pladshold” der træner om søndagen, hvad har de af rettigheder? 



De betaler pladskort ½-årligt og har råderet over den store bane 10-14. Man kan sagtens træne på den store 
bane, man skal bare huske at respektere hinanden på banen. 

Kim vil komme med en liste over ting der skal udskiftes på vores udstyr på banerne. Der er givet grønt lys til 
at han køber det der skal bruges. 

Trine nævner koder til dørene. Indtil videre har bestyrelsen og enkelte andre fået en ”standardkode”. Når 
holdene starte op efter indskrivning, vil der være en kode til hvert hold, så man har mulighed for at komme 
ind i klubhuset uden for normal ”åbningstid”. 

Susanne Andersen sidder lige nu med hjemmesiden, men vil gerne høre om der ikke er andre der kan tage 
over.  Annika nævner at det er sekretæren der sender materiale til Susanne, som er webmaster, så vil det 
være nærliggende at hjemmesiden ligger som en af sekretærens opgaver. Det arbejdes der nu på. 

Jytte spørger hvilke arrangementer vi skal have i løbet af foråret. Der bliver nævnt færdselsprøver, Teori 
kursus i C med Kim T. og hvalpeskue.  

Den sidste træningsdag i sæsonen (d. 18/6-22) vil der blive afholdt en dagsøvelse. Sommerfest skal vi da 
også have og der blev d. 25/6-22 nævnt som mulig dato. 

Annika spurgte om vi kunne lave en kaffesponsorat ordning, hvor medlemmer kan sponsorere kaffe og der 
vil være gratis kaffe til medlemmerne. Der blev spurgt om det også gælder for the og det var der stemning 
for. Fremover vil der være gratis the og kaffe til medlemmer og deltagere på hold. Sponsorer af kaffe vil 
løbende blive nævnt på Facebook siden, hvis dette ønskes.  


