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Referat for mødet torsdag den 14. marts klubhuset kl. 1900. 

Forplejning Elizabeth, referat Michael 
 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen 
 

1. Status nyt klubhus, her deltager Helmut  Michael + Ole Bilag 
Ole og Michael fortalte om henoldsvis møde med teknisk forvaltning og i klubhusudvalget 
Forslag om fællesmøde med de andre klubber den 28. marts kl.20:00. 
Forslag om nyt møde med teknisk forvaltning den 9. april kl.15:00. 
Ole sender mail til kommunen og skriver at vi er interesserede i placeringen og vi foreslår et nyt 
møde. 
Ole skriver udkast til invitationen til de andre klubber og sender til Michael som godkender 
inden den sendes ud. 
 

2. Møde med Stævneudvalget, her deltager Helmut.  
Ny formand Nicolai    Bilag 

Otto stopper i stævneudvalget ved årets udgang.  
Alle hovedposter til Rebild 2 dages er besat. Stævnepladsen er ikke helt på plads, men bliver 
ved hovedvej 180 på en mark ved Tveden. 
Der bliver ingen MTBO til Rebild 2 dages. 
 
Vi har fået 1. divisionsmatch i 2020, vi skal selv fastlægge dato 
 

3. Underskrift regnskab til Rebild Kommune. 
Ok 
 

4. Præmiering af medaljetagere 28. maj. 8 RSOKere.  Bilag 
Navnene er i bilag 
 

5. Revision love? 
Ole spørger Jens hvad præcist det var han tænkte kunne trænge til revision. 
 

6. Fornyet medlemsundersøgelse? 
Vi venter til næste år, det er lidt for tidligt at gentage det endnu. 
 

7. Medlemstallet sidste møde 159, nu 150. Sidste møde 262.500, nu ? 
Der er lidt fald i medlemstallet, det er snart find vej. 
Saldoen er 251.136 
 

8. Evt. 
Rikkes artikel om sæsonstarten er kommet ud i 5 lokalaviser! 
Vi skal muligvis overveje risikoen ved at have email adresser på hjemmesiden i forhold til spam. 



 

 

 

Vi bør overveje mere promovering af sæsonstart for evt. også at hverve nye medlemmer til 
den nye sæson. 
Der bliver genoptrykt brochure om klubben, nu med tidsløse email adresser. 
Elizabeth retter organisationsplanen og skrive Nikolai ind på stævneudvalget. 
Møde ang. Rekrutering via Facebook den 23. maj (foreningsfif.dk) – Rikke overvejer at deltage. 
Ole og Mette tager til møde ang. et evt. byløb til byfest som rekruttering 
 
 
Næste mødedato torsdag den 2. maj og forplejning Rikke 


