
Dagsorden 

 

Bestyrelsesmøde den 31.10.22 kl. 18.30 hos Marianne, Kjulvej 4, 9850 

Hirtshals. 

 

1.     Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. Ingen afbud. 

2.   Nyt fra formanden. 

Kredsformand og kredskasseren er samme person – 

Kim, fra Brønderslev, og eftersom der  ingen er 

fundet til kassereposten,  har Kim bestemt at han vil 

fortsætte som kasserer,som han jo kender. Så vi 

mangler meget snart en kredsformand i kreds 1. Der 

er akut behov for en person til posten. 

Bestyrelsen har  besluttet at bestyrelsesmedlemmer 

og udvalgsansvarlige vil modtage en gave på 300 kr. 

når man forlader posten.  

Prisen forventes af være omkring 10000 kr incl. 

Moms. 

 

3.    Generalforsamling. 

Dagsorden blev gennemgået og fastsat. 

 

 

 



4.    Energi. 

Bestyrelsen har besluttet at der skal på strømmen 

derfor har John haft møde med elektrikeren og kom 

frem til følgende: 

Lyset på uglebakken slukkes. 

Der monteres afbrydere på begge master (hvilket 

også er et lovkrav), som forsynes med hængelåse. 

Der laves mindre lys på p pladsen, pt sidder der en 

defekt lampe på Alfreds corner, denne udskiftes med 

den nuværende taglampe og denne justeres efter de 

nye forhold. 

Der monteres ny lampe og censor ved indgangen. 

Styring af lys på plads og p plads, der monteres et 

såkaldt astrour, som tillader tænding ved mørke og 

slukker på givet tidspunkt bestemt af bestyrelsen. Det 

skal stadig manuelt tændes af trænerne. Og det kan 

kun tændes i ovennævnte tidsrum. 

Prisen forventes af være omkring 10000 kr incl. 

Moms. 

Alle lamperne i klubhuset får nye LED pærer, Tommy 

og Marianne er på sagen. 

 

5.    Nyt fra TU. 

Der er lavet nye hold. KP har sagt ja til et B hold – så 

der er taget lidt fra nogle B hold til KP, så 

holdstørrelsen nedbringes. 

Tranum – der er begyndt at komme tilmeldinger. 

Der arbejdes på at TU laver holdlister til trænerne. 



De nye c hunde kan tilbydes at komme på c-hold ved 

Naja Fuglsang og Lene Birket – mandag 16.30. 

6.    Nyt fra KU. 

Intet nyt 

7.    Nyt fra kassereren. 

Kommer ud med et pænt underskud. Ca 50000kr. 

8.    Nyt fra Hans. 

Prøver at arbejde videre ned diverse ansøgninger til 

fonde. 

Hans har været med Finn J. et par gange – det er ret 

godt og Hans fortsætter sammen med ham – meget 

lærerigt. 

9.    Fremtid. – udsættes til næste reelle møde. 

 

10. Næste møde. 

Generalforsamling den 22/11-22 , kl. 17 

11. Evt. 

Hjemmeværnsgården er bestilt til næste års 

sæsonafslutning den 28/10-23. 


