Kværkeby den 21/8 2012.

Bestyrelsesmøde den 04. september 13
Kl. 19.00.
Klubhuset 030 Ringsted
Dagsorden :
Suppleanter Brian Nygård - Deltog og John Bech Willumsen deltog ikke

Punkt. 1

Velkomst

Punkt. 2

Afvigte sæson
Sektion og DDB
Generelt en svær sæson
Sektion sportsligt
Flyttet en station til søndag (færre duer) -god afvikling af flyvning
med høje hjemkomst procenter.
Godt tiltag fra PR udvalget - med artikler af vindere super godt god auktion over flyveunger.
Sponsor fra Harboe og Flyvergrillen
DDB sportsligt
Flyttet et par stationer
Økonomi
Bestyrelsens videre arbejde frem til generalforsamlingen
Sponsorpræmier HARBOE (fordeling af disse)
Vi har
4 x Juice
3 x sodavand
1 x ØL
6 x 6 vand
Fordeling af præmier efter antal deltagende duer.

Punkt. 3

Økonomi
Foreløbigt regnskab fremlægges - ser ganske pænt ud
Husk afregning af omkostninger - Kørsel 2,50 / km (bestyrelsen)
Lastbilen er solgt (indbetalt 4.700) - køber betalte 300 kr for leje af garage i en
måned.
Udbetalt for en uge for meget i transport omkostninger Ddb

Præmiepenge - udbetales i denne uge

Punkt. 4

Transport
Lastbilen
Opsamling DDB (13 gange)

3204,50

Flyveplanen kilometer

7500,00

Opsamling fredag 14 uger

Kilometer total for sæson 13

3451,00

14155,50

Endelig afregning for leje af bil 13 fremsendt og betalt.
Transport – 2014
Hvilke ændringer ? Der skal bruges chauffører til Lørdage i den kommende sæson da
det er for hårdt at køre opsamling og efterfølgende køre
flyvningen.

Punkt. 5

Hjemmesiden
Nyt tiltag i sæson 2013 - fra aktivitetsudvalget
Der arbejdes med, at udvalget selv i 2014 kan lægge info på siden.
SMS / mailliste til medlemmer skal vi arbejde mere med så vi hurtigere
kan få information ud til medlemmerne.

Punkt. 6

Aktivitets udvalget
God unge aktion - den bedste indtil videre og jeg tror der er flere andre
ideer i støbeskeen - Brian Nygård kan give lidt info.

Punkt. 7

Medlemsmødet den 5. september
Plan for mødets afvikling udarbejdes

Punkt. 8

Hvad der ellers måtte være, samt kommet til senere.
Husk at få afleveret eventuelle udlæg m.m.
Kørsel / Pc / m.m
Kommende bestyrelsesmøder – dato fastsættes
Nord og sydpokalen mangler at blive udregnet - resultat sættes på hjemmesiden.
Gravering af pokalerne - PK sender tekst til Axel
Forsøges at arrangere et foredrag med Kasper Sørensen 049

