
Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2014 

 

Til stede: Olaf Johansen (OJ), Knud Erik Vedsted (KEV), Annelise Simonsen (AS), Poul Bryde 

Jakobsen (PBJ), Ole Smith Nielsen (OSN), Hans Ringstrømm Nielsen (HRN) og Inge Smith 

Nielsen (ISN) 

 

Mødet blev afholdt hos AS. 

 

OJ bød velkommen, og vi gik straks over til dagsordenens pkt. 1. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/3-2014 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Referat fra generalforsamlingen den 8/5-2014 samt evaluering af samme 

 Referatet er godkendt af dirigenten, og bestyrelsen har intet at bemærke. 

 

 Det vil fremover fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, at beretningen skal tages til 

efterretning, samt at regnskabet skal godkendes af forsamlingen. Endvidere skal alle evt. 

forslag behandles korrekt. 

 

 Vi drøftede bestyrelsens beretning, og der var enighed om, at denne fremover kun skal 

orientere om, hvad der er sket i det forløbne år, samt oplysning om hvorledes eventuelle 

problemer er håndteret. 

 

3. Bestyrelsens konstituering. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær 

 Formand OJ, næstformand HRN, kasserer AS og sekretær IN 

 

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 Kommunikationsudvalg: Udvalget er nedlagt, idet kommunikation mellem klubber og distrikt 

primært foregår via hjemmeside og mail. 

 Der vil i kommende sæson kun være én hjemmeside, hvorfor ISN kontakter Bo Lytzen for at 

få dette på plads. 

 

 Turneringsudvalg: KEV (formand), OJ, OSN, ISN, HRN 

 

 Uddannelsesudvalg: På generalforsamlingen opfordrede flere medlemmer bestyrelsen til at 

genoprette dette udvalg, der herefter består af HRN (formand), OSN og PBJ 

 Udvalget vil kontakte klubberne for om muligt at få et samarbejde i gang. 

 

 Appeludvalg: Flmming Haag, Jens Ulrik Fougt og Jørgen Holm 

 

 Interdistriktsudvalg: OJ og ISN 

 

5. Repræsentantskabsmødet den 14/6-2014 i Køge 

 Deltagere fra distriktet: OJ og ISN 



 Dagsorden, budget og oplysninger vedrørende junioraktiviteten endnu ikke 

udsendt.Repræsentantskabsmødet rykkes fremover frem til februar af hensyn til budgettet. OJ 

mener, at det vil være mere formålstjenligt at behandle budgettet på midtvejsmødet. 

 

6. Afholdelse af kommende interdistriktsmøde den 29. august 2014 

 Mødet vil blive afholdt i Næstved. Arrangører: HRN, OSN og ISN 

 

7. Fastsættelse af kommende klubledermøde og generalforsamling 

 Klubledermødet afholdes den 6/9-2014 kl. 10.00 i Nykøbing F. 

 Generalforsamlingen afholdes 7/5-2015 kl. 19.00 i Nykøbing F 

 

8. Fastsættelse af næste møde i bestyrelse og udvalg. 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 7/10-2014 kl. 15.00 hos OJ 

 Turneringsudvalget afholder møde den 20/6-2014 kl. 14.00 hos OSN og ISN 

 Uddannelsesudvalgets møde afholdes 12/9-2014 

 

9. Eventuelt 

 Flemming Haag orienterer om, at deltagende hold sydfra er utilfredse med, at starttidspunktet 

i mellemrækken er flyttet til Kl. 9.00, men da det pågældende hold selv har deltaget i 

afstemningen om flytning af starttidspunktet, finder bestyrelsen ikke anledning til foretage sig 

noget i sagen. 

 Han ønsker endvidere oplysning om bestyrelsens forventninger til hans arbejde i 

kredsbestyrelsen. 

 

 På forespørgsel fra HRN er det turneringsudvalgets opgave evt. at opfordre klubberne til hver 

at stille med et hold til turneingen for distriktshold. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

  

 

 

 

 


