Bestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017-05-09

Til stede: Martin Rex, Tommy Pedersen, Gunnar Svendsen og Niels Petersen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Spillermøde
Kørepenge
Ændring af sponsoraftale
Støvsugere
Overvejelser omkring hygiejniske foranstaltninger på toiletterne

Ad 1 : Datoen for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling blev sat til torsdag den 8. juni kl. 19.00
Ad 2 : Spillermøde afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling
Ad 3 : Formanden meddelte generalforsamlingen, at bestyrelsen ville fremkomme med et
ændringsforslag til det nuværende tilskud til kørsel. Dette blev drøftet, og bestyrelsen blev enig
om at droppe ændringsforslaget og dermed lade tilskuddet til kørsel forblive uændret.
Herunder blev Paul Alrings på generalforsamlingen behandlede ændringsforslag drøftet. Da det er
et besparelsesforslag, og da klubbens økonomi er overskudsgivende, fandt bestyrelsen Paul Alrings
forslag uegnet til at være et udgangspunkt til drøftelse af et ændringsforslag, som jo heller ikke
blev aktuelt i denne omgang.
Ad 4 : Bestyrelsen blev enige om at ændre vores sponsoraftale med Oldes Bageri til følgende: Ost og smør
skal ikke længere sponseres af Oldes Bageri. Kun brødordningen fastholdes. Vi må så håbe på, at en
sådan aftale med Oldes Bageri vil falde i god jord. Desuden mente bestyrelsen, at det ville være god
tone at købe ost og smør i Oldes Bageri og ikke eksempelvis i Netto. Formanden kontakter Oldes
Bageri desangående.
Ad 5 : Bestyrelsen besluttede at købe to nye støvsuger i en forsvarlig kvalitet. Desuden vil Tommy tilvirke
to styks forlængerledninger til disse.

Ad 6 : Med udgangspunkt i Paul Alrings overvejelser til forbedring at det hygiejniske niveau på klubbens
toiletter blev dette drøftet. Blæse-håndtørrer blev forkastet, da de larmer for meget. Toiletpapir på
store ruller vil blive undersøgt. Kravet er dog, at toiletpapiret kan være af en rimelig kvalitet. Ligeledes vil muligheden for at få dispenserer til papir til at tørre hænder i blive undersøgt. Køb af praktisk konstruerede sæbedispensere vil tillige blive undersøgt. (Nogle typer af sæbedispensere virker
upraktiske, f.eks. når tuden, hvor sæben kommer ud, ikke er tilstrækkelig lang, sådan at resultatet
let bliver et unødvendigt sæbespild og det griseri, det afstedkommer. Men som sagt bestyrelsen er
åben over for køb af sæbedispensere, der er funktionelle).

Med sportslig hilsen på bestyrelsens vegne
Niels Petersen

