Borup, d. 17. februar 2016

Bestyrelsesmøde torsdag d. 3. marts 2016 – kl. 12.00
Hos Lene Mørum. Sønderstrandsvej 34, 4400 Kalundborg tlf. 52 38 64 16

Dagsorden:
Punkt 1: næstformanden orienterer om sæsonen.
Mindepokal for Peter Knudsen , hvordan ?
Punkt 2: Indkaldelse til et extraordinært medlemsmøde , hvor regnskabet
for sæson 2015 forelægges til godkendelse.
Punkt 3: Økonomi – Budget 2016 – gebyrer 2016
evt. sponsorer.
Punkt 4: Gennemgang af reglement 2016/opsamlingsplan 2016.
Punkt 5: Mødedatoer i april og september samt hvor ?
Punkt 6: Skal der arrangeres yderligere medlemsmøder (foredragauktioner. Bjarne Jensen 114, har et forslag om et foredrag og en auktion
med Lars Boje Henriksen i efteråret.
Punkt 7: Transport 2016 – leje af bil samt aftale med chauffører
Punkt 8: PR-udvalg - Ungeauktion – intern for medlemmer i sektion 21.
Punkt 9: Omkostninger/kasserer/udregning/kørsel/PC/telefon m.m.
Punkt 10: diverse
Pbv.
Knud Kristensen

Referat fra bestyrelsesmødet d. 3. marts 2016

Borup, d. 11. marts 2016

Mødested: Lene Mørum, Sønderstrandsvej 34, 4400 Kalundborg.
Til stede var: Lene Mørum, Axel Hansen, Ole Vigholt, Jørgen Petersen og Knud Kristensen
Fraværende: Lars Kristensen, Peter Mejdahl, Brian Nygaard og Steen Larsen
Punkt 1: næstformanden orienterede om dagsordenen samt bød velkommen til Jørgen til hans
første bestyrelsesmøde.
Det blev besluttet at indkøbe en mindepokal for Peter Knudsen og med samme proportioner
som den tidligere indstiftede for Jørgen Bent Jensen - 10 år og en årlig følgepræmie på 300 kr
og at pokalen skulle vindes på en sektion 21 flyvning fra syd ( Tinglev uge 27 i 2016) med første
sportsdue.
Punkt 2: det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 3. majKl
19.00 i Slagelse, med eneste punkt på dagsordenen – fremlæggelse og evt. vedtagelse af
regnskabet for 2015.
Punkt 3: Økonomi og gebyrer for 2016 – bestyrelsen foreslår en nedsættelse af gebyret fra 7 til 6
kr pr. due – budget 2017 ej udfærdiget endnu.
Evt. finde sponsorer. Axel fremlagde regnskabet for 2015, men da det endnu ikke er revideret, vil
vi afholde os fra at kommentere på regnskabet. Axel sørger for at få revideret regnskabet før 3.
maj.
Punkt 4: Gennemgang af reglement 2016/ opsamlingsplan 2016
Der vil blive strammet op på reglerne for betaling i år, seneste indbetaling af forrige uges
flyvning/ger er tirsdag i den efterfølgende uge, f.eks. flyvning uge 19. betaling tirsdag uge 20.
Ellers udløser det en bod iflg. Reglementet på 100 kr
Punkt 5: Mødedatoer i 2016 – medlemsmøde i Slagelse tirsdag d. 3. maj – i Ringsted 8. september
Punkt 6: Er der ønske om arrangementer udenfor flyvesæsonen ? Bjarne Jensen 114 har foreslået
et kombineret foredrag og ungeauktion med Lars Bøje Henriksen, dansker bosiddende og flyvende
i Belgien, sikkert kendt af de fleste, en gang i efteråret. Er der andre forslag/ønsker ??
Punkt 7: Transport 2016 – leje af varevogn og aftale med chauffører
Ole er bemyndiget til at leje en varevogn i lighed med sidste år, måske lidt længere samt at lave
aftaler med vore chauffører. Ole har tidligere oplyst at chaufførlønningerne vil blive lidt højere i år.

Punkt 8: PR-udvalget har fremsendt brev af 24. februar med oplysning om, hvilke tiltag de
har planlagt at foretage i år. Kopi af brevet er vedhæftet.
Punkt 9: omkostninger/kasserer/udregning/kørsel/PC/telefon m.m.
Ingen ekstraordinære omkostninger, Axel har haft fat i vores pengeinstitut grundet for høj e
gebyrer, Axel har efterfølgende ringet og oplyst at vi har fået gebyrerne væsentligt nedsat.
Axel Hansen blev genvalgt til kasserer for 2 år. Udregningen for 2016 har Steen Larsen 030 tilbudt
at udføre – Hjemmesiden her fortsætter Lars Kristensen 114. Der er i 2015 blevet indkøbt en
telefon til chaufførerne.
P.b.v.
Knud Kristensen

