
 

Referat af bestyrelsesmøde 13.03.2018.

Fraværende med afbud  Nils Torp

1. Referat fra sidste møde godkendt.

2. Økonomi. Bjarne fremlagde vort regnskab. Alle relevante spørgsmål blev besvaret. En 
beslutning om ændret budgetlægning blev vedtaget. Vort underskud  er reelt, men også 
et udtryk for overførsel af kr. 177.000  til kunstgræsanlægget.

3. FU  Spørgsmålet om tøj, vask og skabe til JS-damer og trænere blev behandlet. 2  gange 
15 spilledragter 2 gange om ugen. Vi laver et overslag over de økonomiske 
konsekvenser til brug for en beslutning.  Flere personer med adgang til 
kunstgræsbanens lys APP. Vi skal have oprettet en medlemsdatabase. Daniel og 
Kristoffer har opgaven. Omkostningsgodtgørelse blev gennemgået  I forhold til vor 
administration heraf. 

4. Kommisorier. Bjarne mangler input fra flere afdelinger. Disse skal være udgangspunkt 
for vort budget.

5. Tennis. Klargøring af banerne. Medlemsmøde tirsdag den 19. ds.. Uændret kontingent.

6. Alle udvalgsmedlemmer er på valg. Alle modtager genvalg. Næstformand og kasserer er 
på valg og modtager genvalg. Frits laver bestyrelsens beretning. Den fremsendes for 
eventuelle kommentarer.

7. Klaus og referenten har haft personigt møde med Søren Ørgaard med ønske om 
hvorledes Chang skal se sig selv I fremtiden, efter et muligt bofællesskab med 5 klubber! 
Søren Ø. Besvarede alle vore spørgsmål og fjernede de fleste af vore bekymringer.

8. Børneattester. Det aktuelle problem er løst. Enighed om at lave en forretningsorden til 
brug ved eventuelt fremtidige tilfælde.

9. Priser på øl udgik på grund af tidnød.

10. Eventuelt. Et forslag om at benytte  Henrik Studsbjerg som sponsorsælger  er tidligere 
blevet afvist ef et flertal I bestyrelsen. Forsalg om at konsultere KFUM og GUG, hvor H.S. 
Efter sigende har stor succes. Frits har den 12. ds. Lavet aftale med Mikkel Johansen som
bandesælger. Efter evaluering af hans resultater tager vi opgaven op til vurdering.

                  Et ønske fra Australsk fodbold om at blive en del af Chang blev afvist. Gert Jensen er   ny  

                  formand I Chang Venner. Ønske om at få konsekvensen af ophævelse af  automater, og     

                  tæller på samme.     Husstandsomdeling af beboerorientering på eternitgrunden trykt af 

                  Jutlander Bank.  Forslag om revision af kontrakt med klubbens inspektør. FU             

                  fremkommer med forslag. 

                  14.03.2018.

                  Frits Vilger

   

                 


