
Referat bestyrelsesmøde den 8.05.19 – 18.30 

 

Mødeleder: Michala 

Referent: Michala 

Fremmødte: Per, Søren, Malene, Michael, Klaus, Torben Hymøller, Torben Holmgren, Michala 

Afbud fra: Brian 

 

Punkt 1: Planlægning af den 11/5 

1: Maling af klubhus: Fugtprøve er ok men der er stadig for koldt om natten, så det udskydes til uge 27.  

(5-6-(7)/7 

2: De Blå Stier: Vi støder til, der hvor man har lyst. 

3: Svømmehal: Vi mødes kl. 15, 6 er tilmeldt. Michala sørger for kaffe og kage, Torben Hymøller kører 

trailer. 

 

Punkt 2: Planlægning af åbent hus: 

Det bliver den 25. maj 2019 fra kl. 10.00 til 15.00. Bestyrelsen møder ind kl. 9.00 til kaffe og rundstykker. 

Brian – spørges om han kan stå for rundstykker fra Føtex. 

Michala sørger for mad (grill), tilbehør rundstykker og øl/vand. Kommer Brian ikke sørger Michala også for 

rundstykker. 

Vi griller kl. 12.00 (Polle har tilbudt at gøre det) 

Banner sættes op mandag den 20. maj (Torben Holmgren og Malene) 

Avis kontaktes (Torben Holmgren og Malene) 

Facebook opslag (Malene laver opslag, Klaus opretter og deler på 9550, 9560, 9500 og Assens. Evt sørger 

Michael for deling af event umiddelbart inden eventens afholdelse, så vi sikrer aktualitet. 

 

Punkt 3: Kommunikation via messenger / mail / brug af kalender / referater: 

1: Messenger: Vi aftaler at holde os til ét punkt af gangen og at vi ikke behøver at give ”thumbs up” hvis vi 

er enige, i stedet anføres hvis vi er uenige eller har tilføjelser eller kommentarer. Dette så det bliver lettere 

at finde tilbage til det relevante i gruppen. 

2: E-mail / referater: Vi sender referater ud på mail, ellers holdes kontakten på messenger. 

3: Brug af kalender: Straks et arrangement eller en begivenhed er klar, skal den oprettes på Facebook, så vi 

her kan holde styr på kommende aktiviteter. Den ansvarlige kan selv sørge for at få opslaget rykket op ved 

at finde det i nyhedsfeeden og lave en kommentar, eller ved at lave et reminder opslag. 

 

Punkt4: Hvordan undgår vi svaler: 

Der sættes en fiskesnøre op hele vejen langs huset under spær så svalerne ikke kan lave reder. Michael er 

tovholder og handler fiskesnøre og kramper. Michael prikker et hold eller efterlyser på Facebook. 

 

Punkt 5: Grus: 

Der laves et opslag på Facebook om at medlemmerne gratis kan afhente grus fra vaskepladsen. Malene 

laver dette. 

 

Punkt 6: Etablering af cykelstativ til cykelklubben: 

Torben Holmgren giver cykelklubben besked om, at de må lave et cykelstativ bestående at et langt rør som 

placeres på parkeringspladsen over mod campingpladsen. Planskitse og tegning/billede af det planlagte skal 

godkendes af bestyrelsen først. Cykelklubben betaler selv. 

 

Punkt 7: Evt: 

Skal der være et skilt på bøjlerne at ophold er på eget ansvar? Det mener vi ikke der skal, da det ligger på 

privat grund. 

Kortet med stednavne ved fjorden lamineres og klæbes på en plade for opsætning på væggen. Michael 

sørger for dette. 

Vi skal have en ny vimpel. Michael sørger for dette. 

 

 

Dato for næste møde:  28. august 2019 kl. 18.30 


