
Referat af bestyrelsesmøde 3.august 2021 

 

Dagsorden: 

1. seneste nyt – siden sidst 

2. post 

3. 3. økonomi 

4. næste møde 

 

1a Overvågning ag klubhus 

8.juli tilbud fra ACN Sikring, mail sendt til bestyrelsen samme dag 

20.juli blev 2 kameraer sat op 

26.juli instruktion fra ACN Sikring til Karen, Bent og Mette 

29.juli Registrering af overvågning sendt til politiet via deres hjemmeside 

 

Fredag 29.juli holder petanque grillfest, omkring midnat er der besøg af unge mennesker 

Lørdag aften 30.juli og natten til søndag bliver der holdt stor fest af unge mennesker ved 

klubhuset og de er også oppe på taget. Svineri efterlades, bordene ridses og der er forsøgt tændt 

bål på bordet. 

Søndag aften og natten til mandag er der igen besøg af unge mennesker, der tændes bål på bord 

og på fliserne. Svineri efterlades. 

Optagelserne har Karen og Mette set igennem både mandag og tirsdag, og lagt på USB stik. 

Mette har kontaktet politiet, sendt mail til betjenten og anmodet om møde. 

På bestyrelsesmødet blev vi kontaktet af Viggo Nielsen med forslag om opsætning af lys under 

halvtaget med sensor der tænder når der er bevægelse. Det vil betyde, at vi bedre kan se på 

overvågningen hvad der sker og hvem der opholder sig der når det er mørkt. 

Jens Evald Kjeldsen sørger for kontakt til elektrikeren, og lys og sensor sættes op.  

 

1b. Ulykkesforsikring 

Efter uheld ved et petanque stævne har vi undersøgt om DGI ulykkesforsikring dækker alle 

medlemmer. 

DGI oplyser, at ulykkesforsikringen kun dækker instruktører. 



Der kan tegnes ulykkesforsikring ved DGI der dækker alle medlemmer, men det er et tilkøb og  vil 

være meget dyrt. 

DGI anbefaler man bruger sin egen ulykkesforsikring.  

 

1c. Bænk ved skuret er lavet af kroketspiller Bent Korsgaard. Tak for det. Godt arbejde. 

 

1d. Julefrokost – dato fastsættes på næste møde. 3.december er foreslået. 

 

3. økonomi 

Karen orienterede om seneste udgifter. 

 

4. Næste møde afholdes mandag 6.september 9.30 

 

Ref. Mette 

 


