BESTYRELSESMØDE I BLOP
Afholdt ved Kai Ivan , d. 10 januar 2013

Fremmødt : Deleuran , P.A , Kilde , Holberg , Indal
Fraværende : Ingen
Indbudt : Kai Ivan

1 : Spisning
2 : POST IND :
Diverse mails fra DSF
Diverse mails fra kommunen.
3 : POST UD :
Intet
4 : NY GASAFTALE.
Gas-aftalen med YARA er udløbet her ved årsskiftet. Der laves ny kontrakt med
AGA. P. Deleuran får den oprettet.
5 : FASTELAVN 2013.
Søndag d. 10 februar. Vinter-baderne indbydes til at deltage. ( P. Deleuran )
M. Kilde skaffer kranbil til tønderne , samt indkøber fastelavns-boller.
P. Holberg sørger for tilladelse fra Havnen.
P. Abildgren spørger P. Kjer om han vil lave nye køller. Ligeledes tager han kontakt
til Niels E. Jensen ang. Anskaffelse / maling af tønder. Plus indkøb af kroner.

6 : GENERALFORSAMLING 2013
Afholdes i klubben onsdag d. 13 marts kl. 19.00
På valg : Formand , sekretær , samt menigt bestyrelsesmedlem.
Alle ønsker genvalg.
Indkaldelse til generalforsamling sendes via SMS til klubbens medlemmer i rette
tid. ( P. Holberg )
Niels E. Jensen kontaktes , og dagsorden sættes på hjemmesiden. ( P. Holberg )
6. a : NOTE :
Bestyrelsen vil indskærpe , at alle tiltag der udføres på klubbens ejendom , af
klubbens medlemmer , både af praktisk og økonomisk art, SKAL drøftes med
bestyrelsen INDEN det udføres. Ellers må det udrettede tilbageføres til oprindeligt
udseende , og udgiften dertil stå for medlemmets egen regning.
Desuden vil bestyrelsen indskærpe at TJEKLISTEN ved brug af klubbens rib-båd ,
SKAL udfyldes. !
7 : SVØMMEHAL 2013.
Svømmehals-tider / ønsker til disse , ønskes drøftet på generalforsamlingen af
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår : Hele svømmehallen incl. Sauna , mandage kl. 20 – 21
Kompensations-time : Lørdage 16.40 – 17.40 incl. Badeland.
Kai Ivan / P. Holberg indleverer ansøgnings-/ ønske skema i svømmehallen.
Kai Ivan tilrettelægger bundsugning for sæsonen.
8 : KLUBBENS ØKONOMI :
Det løber rundt. Året ender med et beskedent overskud.
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

