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Forud for det ordinære bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig
efter årets generalforsamling således: Formand Ove Foldbjerg, kasserer
Allan Feld, sekretær Helge Laursen, pladsansvarlig Thomas Rune
Pedersen og som nyvalgt bestyrelsesmedlem Henryk Zylber.

Udover de ovenfor nævnte valgte bestyrelsesmedlemmer deltog Evan
Jepsen som ny suppleant, samt Henrik Jørgensen som medlem af 
jubilæums-festudvalg.
Robert Svendsen, nyvalgt suppleant, var fraværende

Standerhejsning sker den 20. april. Standeren flyttes til en af net-pælene.
Der foretages sædvanlig klargøring af plads og omgivelser.
Thomas/Ronni sørger for tromle, plæneklipper.
Allan undersøger muligheden for proff. muldvarpebekæmpelse (pris).
Henrik Jørgensen står for Metro-indkøb af øl, vand og ca. 100
pølser/brød.
Rep. af vej venter til nyt klubhus er på plads.

REF.: HELGE LAURSEN

Enighed om, at vores første Pilottræf på Strandskolen var forløbet til-
fredsstillende. Allan fremkom med et regnskabsresultat på godt 700 kr,
idet der dog er foretaget nyinvestering af bordplader etc. for godt 3.900
kr. Denne udgift afskrives over 10 år.
Det skal overvejes, om kioskpriserne skal justeres lidt op næste år.
Indkøb næste år:Ingen franske hotdogs, færre pølsebrød, samme antal
(25 pk) pølser, flere cacaomælk, flere rundstykker m. henblik på salg,
the samt mere staniol.
Det skal undersøges, om vi kan finde en billigere udlejer af brødvarmere
og pølsepander.

Det nye klubhus er købt og betalt. Det er ønsket at have det på plads til
standerhejsningen.
Der blev udarbejdet følgende “køreplan” for projektet med Thomas
Rune som overordnet tovholder.
1)   Tømning af container. Vi mødes efter indkaldelse.
2)   Afmontering af el. Thomas taler med Ronni.
3)   Bortskaffelse. Helge aftaler med Mikkel Holch,
4)   Forberedelser til placering af nyt hus - evt. vinkelret på halvtaget.
5)   Aftale om levering af huset + nymontering af el.
HUSK: Afmontering af eksisterende låsecylinder.



Jubilæet vil blive fejret den 22. juni 2013.
Festudvalget består af Henrik Jørgensen og Henryk Zylber.
Udvalget undersøger mulighederne for at holde en fest med ledsagere
“ude i byen”
Der opkræves egenbetaling, foreløbig fastsat til 200 kr pr. par og 125 kr.
for enkelt-deltagere.

Robert Svendsen indstilles som ny helikopter-kontrollant.
Thomas Rune Pedersen indstilles som S-kontrollant.

Henrik Jørgensen varetager fortsat udlevering af klub-nøgler.
Der søges skabt et mere nøjagtigt overblik over, hvem der har fået 
udleveret nøgler.

Græs-klippeholdet ventes at fortsætte med samme bemanding 
som i 2012.

50 års jubilæum:

Kontrollanter:

Nøgler:

Klippehold:


