
Referat fra bestyrelsesmøde den 21. november 2017. 

 

Afbud med anmeldt forfald: Torben Jørgensen 

 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra 21. september 2017 
 Godkendt. 

 

Punkt 2 Generalforsamling 2018. Fastsættelse af sted, dato og tid. 
 Fastsættes til onsdag den 24. Januar 2018. Sted maribohallerne, mødelokalerne på 

 førstesalen. HW bekræfter over for haldirektøren og Anny kontakter Jonna nede i 

 Sportscafeen angående forplejning. 

  

Punkt 3 Valg/genvalg til bestyrelsen. 
 På valg til bestyrelsen er Per Edvardsen, Mona Carlsen og Torben Jørgensen. Som suppleant 

er Kirsten Andersen og Freddy holse, som er valgt for en etårig periode. To revisorer er også 

valgt for en etårig periode, det er Leo Andersen og Finn Schandorff. 

 Per, Mona og Torben modtager genvalg til bestyrelsen. Freddy er villig til genvalg og Kirsten 

modtager det ikke. Der er en udfordring i at finde en ny syppleant. Revisorerne spørges af 

HW. 

 

Punkt 4  Regnskab/budget 2018 
 Foreløbigt regnskab blev detaljeret gennemgået. 
 Ønsker om nyanskaffelser. 
 Der er ønske om en godkendt vægt, en printer. 

 Stævner, transport overnatning mm. 
 De fleste mesterskaber og stævner er lagt i Jylland, derfor må vi forvente, a tudgifter til 

 transport, overnatning og gebyrer vil stige. 

 Kontingentændringer 
 Tanken om kr. 330 indtil 12år. 13-17 kr 400 over 18-25 kr. 500 over 25 500 kr. halvårligt 

 Motionister og passive uændret. 

 

Punkt 5  Indkomne forslag fra bestyrelsen. 
 Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen, at familiekontingentet af skaffes og de 

 omhandlende personer, hvor de hører til. 

 Godkendt. 

 

Punkt 6  Nørresø Rundt 2018. 
 Nørresø Rundt Reprice har ikke været nogen succes. Vi har forespurgt Østofteløberne og de 

 vil være medarrangører, hvilket de har svaret nej til. Man vedtog at stoppe det, men vi vil 

 prøve at lave noget i forbindelse med vores træning. 



 

Punkt 7   Udlån af højtaleranlæg og klublokale. 
 Klubber og institioner i Maribo har opdaget, at vi ligger inde medforskellige effekter. Det 

 drejer sig om atletikredskaber, materialer til etablering af løb, højtaleranlægget og vort 

 klublokale. Skolerne 4 stk. betaler hver kr. 800 for at benytte vore atletikredskaber. TSØ  

 betaler ligeledes kr. 800 for ind imellem at benytte højtaleranjægget samt at benytte  

 klublokalet til aflastning ved 1. divisions hjemmekampe. Orienteringsklibben låner diverse 

 materialer i forbindelse med etablering af løb. Vi har i indeværende år udlånt vort  

 højtaleranlæg til svømmeklubben og til handicapidrætten. I øvrigt har højtaleranlægget også 

 været udlånt til hallen. 

 Vor politik er, at at vi ved ulån af højtaleranlægget fakturerer et beløb på kr. 500 pr gang for   

 de, som ikke har en løbende aftale med os. 

 

   
  

Punkt 8   Skoleol 2018 
 Mona kan få tjenestefri i forbindelse hermed. Derfor arrangerer vi skoelol 16-17 maj 2018. 

  

Punkt 9  Ny foreningsportal i Lolland Kommune. Infomøde 27/11 tilmelding 

senest 23/11. 
 HW deltager og Mona søger at være deltager nr. 2, hvis dte kan falde på plads. 

 

Punkt 10 Fastsættelse af næste møde 
 Tirsdag den 19. december kl. 19.00 

 

Punkt 11 Eventuelt 
 Freddy er meget bekymret for den nye kastering, som ikke er lavet godt nok. Den er så glat, at 

den ikke kan bruges, når den er fugtig. Nettene på den nye kastering er så defekte, at de er 

farlige at bruge. Bekymringen relaterer ti,l at vi skal arrangere DM næste år. Kommunen er 

kontaktet. 

 Er kontaktet om vi kan være arrangør af mangekamp øst 2018.Vi besluttede at takke nej. 

 Tilbyder evt. at arrangere kastemangekamp øst i stedet. I givet bestemmer vi selv dato. 

 Man besluttede, at HW fremover aflastes med hensyn til referatføring, Anny Foretager dette 

fremover. 

  

  

  


