Referat bestyrelsesmøde 9.3.2018 hos Lars og Vivi.
Alle 5 medlemmer af bestyrelsen deltog.
1) Økonomi;
Vi har indsendt regnskab til Herning kommune ang tilskud (sikkerhedskrav)), sagen
behandles midt i marts.
Vi har fået styr på ubetalte regninger og Alex kommer forbi lørdag 10.3. for at få overført
regnskabet og posteringerne så det kan overdrages Jesper.
Lars og Jesper får fuldmagt til at logge ind på netbank i løbet af 7-10 dage.
Børneattester bliver der søgt om.
Lars og Ole skal undersøge hvad vi stiller op med de to medlemmer der er i restance.
2) Conventus;
Ole holder møde med John Aas mandag 12.3., her søger vi lokaletilskud og John Aas sørger
for grundig gennemgang af Conventus. Vi har opdateret medlemslisten og skulle gerne få
overblik over de tilskudsmuligheder der findes. Vi skal undersøge muligheden for tilskud til
dommere og samaritter. Ajourføring af Conventus.
3) Fonde: Hans-Henrik søger Carlsberg Sports Fond inden 16 marts om klubcykel til ungdom
og undersøger muligheden for støtte hos Jem og Fix. Trygfonden har deadline 1. sept så
her skal vi ligeledes søge støtte.
4) Sponsorer; Lars og Ole sender de sidste fakturaer ud. Senere får vi ajourført listen over
sponsorer og inviterer dem 14. april til løb på Uhrebanen.
5) Banen; Mangler oplæring så flere kan slæbe banen, ligeledes skal vi være bedre til at
prioritere baneplejen da det er ret dyrt. Fremover når der kun er en enkelt eller ganske få
kørere, må de køre på en lidt ujævn bane.
6) Banesyn; Arbejdsweekend 17. og 18. marts så vi kan få banen godkendt. Vi har brug for så
mange hænder som muligt. Opslag og tilmelding via Facebook. Der udarbejdes tjekseddel
så vi fra morgenen af kan bemande de forskellige arbejdsopgaver. Håber på stor tilslutning
så vi kan nå at blive færdig denne weekend.
7) Evt; Træningslejr i påsken, torsdag til lørdag. Mulighed for campering. Kunne give ekstra
indtægt. Hans-Henrik undersøger, opslag på Facebook.
I forbindelse med Generalforsamling kunne der være sociale aktiviteter.
Mulighed for tidligere indbetaling af kontigent.
Sponsorerede ildslukkere (Jesper)
Frivilligt arbejde og pointsystem.
Ole
Holstebro, 10.03.2018

