Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 14/4 2014
Mødt: Bethina – Eva – Troels – Erik – Svend Erik Werner – Preben
Afbud: Per
1. Regnskab
Gennemgået og forklaret af Bethina
2. Konstituering
Formand: Preben - Næstformand: Troels - Sekretær: Per
3. Diverse arbejdsopgaver
Lunden: Vindue monteres -- ingen navne på
PN har aftale med Lunden om at passe banerne/ slå græs osv.
PN finder vådservietter til rengøring af fingre når der er skudt
Modelsnedkeriet: Bagvæg -- Bent – Mogens
Bly -- Ingen navn på
Rengøring af tæppe i opholdsrum – ingen navn på
Tæpper på skydestandpladser skiftes til vinyl – ingen navn
Ventilations ændres – Erik – Preben
Filtre skiftes – Preben
4. Diverse arbejdsopgaver og fordeling.
5. vagtplan
gennemgået og diskuteret, PN justerer oplægget og vedlægger referatet
6. Flytte i Lunden
Bent og Preben
7. Dato for Vuggestue
12 maj. PN sørger for at græsset er slået inden
8. Øl og vand
Werner sørger for at der er øl og vand på banerne
9. Flis
PN kan muligvis låne flismaskine så vi kan lave noget flis til P pladsen

Der er også mulighed for at låne en rendegraver til at lave vold over mod
lægen
10.EVT
Der blev lige gennemgået regler for
Skv 3: Kun folk på vagthold og så lige Bethina skal have skv 3 så de kan komme
i boksen
Præcisering af at huske at private våben skal være noteret på sedlen på
boksdøren, og at private våben er kun er dækket af egen forsikring.
Husk at evt. regninger som hæves i kassen skal vedhæftes på kasserapporten,
som også skal udfyldes korrekt. Det er måske nødvendigt med et lille kursus af
kassereren
Opfordring til at tænke på hvor vi kan søge tilskud til renovering af lokaler og
baner, og hvem der har tiden og evnerne ( PN har ikke tiden )
PN undersøger om vi må fjerne pladerne foran rørene på banen, så vi kan få
flyttet udsugnings hullerne

