
Referat af bestyrelsesmøde d. 10. Oktober 2020   

 

Tilstede: Jytte, Gunnar (BHU), Charlotte(AU), Sven, Anja, Trine, Kim, Bianca og Annika 

 

Jytte startede med at sige velkommen til de 3 nye i bestyrelsen, Sven, Kim og Annika. 

 

Dagsorden:  

1. Klubhus 
2. Æbleskive-og nytårsarrangement 
3. Evt. 
4. Nyt fra AU 
5. Nyt fra BHU 
6. Bordet rundt 

     

1.  Klubhus. 

Grundet Covid-19 regler om begrænsninger for brug af klubhus, er der kommet forslag om at inddække 
terrassen med plexiglas på 2 af siderne, så man kan være i læ i den kommende kolde og blæsende tid. Heidi 
vil blive spurgt om hun kan udarbejde tegning og prisoverslag på materialer, som skal sendes til 
kommunen. 

 

2. Æbleskive-og nytårsarrangement.  

Som situationen er nu vil der blive afholdt juleafslutning den første lørdag i December, dvs. d. 5/12-20, men 
med hensyn til de restriktioner der vil være på det pågældende tidspunkt. Pt. Bliver det med udendørs 
servering.  

Nytårsarrangementet med fælles gåtur først og skålen med champagne bagefter vil ligeledes blive afholdt, 
men efter de gældende regler på det pågældende tidspunkt. Pt. Vil der blive sat bænke ud på græsset med 
plads til 10 omkring hver, så vi kan holde afstand. 

Julefrokost/julebanko bliver aflyst i år grundet Covid-19.  

 

3. Evt.   

Generalforsamling er sat til sidste lørdag i Januar, dvs. d. 30/1-2021. 

Vores kombiskue gav et overskud på ca. 7800,00 kr. 

Regningsordningen i køkkenet kører fint. Der er enkelte der hænger lidt med at betale, men ikke noget som 
ikke kan klares med en mundtlig reminder fra Køkkenet. 



 

4. Nyt fra AU.  

Charlotte spurgte om der kunne være interesse for at ligge et kombiskue i foråret? Evt. ugen før eller ugen 
efter vores Mix Match, da kommunen så ikke behøver at tage telte op og ned flere gange, men bare lade 
dem stå. Der undersøges om der kan skaffes frivillige nok. 

 

5. Nyt fra BHU.  

Der er indstillet en til prøveleder i Kreds 62, det er Tina Asmussen der har meldt sig og skal i gang med 
prøveledercertifikatet. 

 

6.  Bordet rundt.  

Sven spurgte til opvarmningsplads før prøve. Det er der bagerst på C-banen langs træerne. 

Annika spurgte om hun kunne få bevilliget rigtige skilteholdere til Rally skilte. Det må hun godt bestille. 

 

Jytte sluttede af med at understrege at der skal lyde en stor tak fra Bestyrelsen og udvalg til medlemmernes 
store og flotte indsats ved vores Kombiskue. Uden frivillige, intet skue. Tak for indsatsen.  

 


