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1. Underskrift af referatet fra den 22.10.18 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 
Intet nyt. 

3. Gennemgang af opgave- og prioritetslisten 

Alt hvad der var deadline på blev gennemgået og der er styr på det hele. 

4. Færdiggørelse/opdatering af de forskellige bestyrelsesmedlemmers opgaver 
Der blev tilføjet lidt ekstra ved Helle ellers ingen kommentarer. 

5. Matcher og turneringer 2019 
Der arbejdes fortsat på at få de sidste sponsormatcher på plads. Autocenteret kan ikke deltage i 

åbningsmatchen, hvorfor han skal have en anden match (Kurt aftaler dette med Per Toft) og der 

skal undersøges om der kan findes en anden sponsor til åbningsmatchen den 13.04.18 (Mikael og 

Steen vil undersøge dette). Punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 

6. Økonomi 
Der er forventes et højere overskud end budgetteret med. 

7. Brug af tildelte tilskudsmidler fra Idrætsrådet 2018 
Vi har fået bevilget 73% af maks. kr. 11.665 kr. til 2 stk. kølefryseskabe til klubhuset. Bevillingen kan 
udbetales og skal være anvendt senest den 01.06.19. Steen vil indhente tilbud ud fra den pris vi kan 

få tilskud til. 
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8. Ansøgning om midler fra ldrætsrådet i 2019 

Det aftales, at vi vil prøve at søge tilskud til ny brændeovn i klubhuset, et Tordenhus ved hul 3 og 
nye havemøbler. Steen vil kontakte konsulenten fra Viborg ldrætsråd. 
John vil undersøge om regler for bygninger på banen (tordenhus/læhus). 
Mikael vil prøve at få indhentet et tilbud på havemøbler. 
Knud vil indhente tilbud på brændeovne. 
Punktet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 

9. Velkomstbrev til nye medlemmer 

Helle prøver at lave et udkast til info-brev til nye medlemmer. Udkastet skal tages med til næste til 
bestyrelsesmøde til gennemgang og om der er andre input til relevante oplysninger, der skal med i 
brevet. 

10. Indlæg til Alhedeposten 

Næste deadline for indlæg i Alhedeposten er den 10.01.19. Steen har ansvar for dette. 

11. Oplæg på banen 

Midlertidig lokalregel godkendt og gældende fra 21.11.18 til 31.03.19. Der sættes meddelelse op på 
hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset. 

12. Ønsker til budget 2019 

John orienterede om Baneudvalgets ønsker for 2019. 

13. Evt. 

Kurt taler med Julius/Kim om forplejning til julematchen den 24.11.18. 
Da vi har lavet en ny uopsigelig aftale med ny baneejer på 10 år, da har der været ønske om at lave 
en længerevarende kontrakt med HK Udlejning, hvorfor dette skal udarbejdes. 
Næste møde hos Knud tirsdag den 11.12.18 kl. 19.00. 

Referent Helle Klint 
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