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Paw Lundshøj
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Steen Alcor
Thomas Petersen
Brian klyhn
Online fremmødte:
Rene Schülts
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode.
4. Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Formand.
7. Valg af Kasserer.
8. Valg af 3 menige medlemmer.
9. Valg af 3 suppleanter.
10. Valg af Revisor.
11. Evt.
1: Thomas valgt som Ordstyrer, Referent

2: Formandens beretning
Problemer fra sommercon grundet dobbeltbooking af salen på kløvermark skolen. I år booker vi
tidligere og sørger for at afklare alting først.
Hallen er ikke booket i uge 26 27 28.
kristi himmelfartscon var meget lidt besøgt. Sommercon var velbesøgt, med mange faste
medlemmer.
Julecon var meget godt besøgt, med besøg fra bordbasserne. Feedback fra Julecon er kommet
ind på facebook.
Sommercon medførte flytning og farvel til Sønderborghus og ibrugtagelse af lokalerne i kælderen
på kløvermarkskolen. Bestyrelsen tog en enig beslutning grundet problemer med booking af
lokaler på sønderborghus.
de andre foreninger der bruger kælderlokalet bruger det ikke i weekenden og begrænset i
hverdagene. snooker klubben bruger lokalet Onsdag og fredag. Blindeforeningen bruger lokalet

Onsdag og en ubestemt dag. Magnet har lokalerne reserveret Mandag, Tirsdag og Torsdag samt
weekender efter aftale
Lokaler skal reserveres 14 dage i forvejen ved ikke fastlagte klubaftener.
Forbedringer: Sørg for at lokalet er klargjort ud fra antallet af tilmeldte gæster. Akustikken i
lokalet er forfærdeligt og tiltag til forbedring vil blive aftalt med de andre foreninger der bruger
lokalet. Tæpper/bløde materialer på væggen.
Elevatoren er pt ikke godkendt til persontransport, Dette skal forelægges kommunen, forbedring
af elevator koster 300.000, dette har ingen af de deltagende foreninger at kunne lægge ud.
Kommunens egne regler skal tages til overvejelse, da disse er meget præcise på området. Dette
vil den kommende bestyrelse tage op.
Aktiv sommerferie fungerer fint med det antal dage der er “gratis” for derefter at hverve
deltagerne som medlemmer til de resterende dage.
3 Regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode.
Regnskab går lige op med indtægter og udgifter for det indeværende regnskabsår.
købt: forlængerledninger, Strømtavle, Skabe, Fjernsyn samt nye spil.
Nøgle til sønderborghus er fundet, og skal afleveres så tabt depositum kan blive tilbagebetalt.
indskudt bemærkning: Willyhar lånt nogle kraftkabler, som endnu ikke er blevet afleveret.
Fremtidige lån af klubmaterial til ikke klub medlemmer skal involvere en skriftlig kvittering.
For et par år tilbage forsvandt en sort pung til Julecon indeholdende 500 kr. Da denne ikke er
fremkommet under flytning, er disse nu afskrevet.
Skabe fra sønderborghus blev doneret hvis vi tog dem med under flytning.
ingen ændring i kontingent,
net resultat: 523.54 kr i budgettet.
Likvide midler 22500 kr.
4: Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.
Hvor mange Coner skal afholdes
Forbedring af elevator
Forbedring af klublokale, med henblik på akustik.
Forbedring af trådløs infrastruktur til klublokalet.
Forbedring af køkken
kristi himmelfartCon bør afholdes omkring d. 5 maj til d. 8 maj. Åbent hus arrangement lagt
samtidigt med?

Sommercon uge 27 ud fra at Aktiv sommerferie er uge 262728 opstilling fredag d. 1. juli start 2.
juli og slut 10. juli. Aktiv sommerferie dage er 4, 5, 6. Juli med Lan og aktiviteter.
Forældredag/åbent hus d. 3 juli.
Floorball er velkomne de dage, hvis de kan nøjes med den ene halvdel af hallen. Hallen kan
opdeles.
Medtage andre foreninger til Aktiv sommerferie, for at gøre det mere attraktivt at besøge os.
Invitere Cricket, Diorama fra tog foreningen eller sørge for at der er rundvisning i deres lokale.
Bordbasserne samt SLURK.
Invitere forhandlere, såsom Snydepels, dette skal dog vendes med den hal ansvarlige. Gratis
medlemskab til forhandlere for det år de deltager?.
Åbent hus arrangement der involverer alle de aktive foreninger der bruger lokalerne på
kløvermarkskolen. afholdes samtidig med forældredag på sommercon, eller som separat dag i
forår eller efterår.
Julecon vil være i mellemdagene. 2729 December.
Arrangement i Efterårsferien ud fra interesse og tilmeldte op til.
Nedsætning af IT gruppe. Leo og Thomas foreslåes til dette. dokumentering og planlægning af IT
mæssige opgaver til arrangementer og faste installationer.

5: Indkomne forslag.
Anskaffelse af bedre komfur. så billigt som muligt, eller reparation af nuværende.
Ekstra køleskab større end nuværende samt ny fryser da den nuværende ikke er i for god stand.
ingen andre forslag modtaget.
6. Valg af Formand.
Opstilte til formandsposten er:
Martin pedersen 2
Paw Lundshøj 4
Steen Alcor 3
in absentia med fuldmagt: Knud Simonsen, afgivet til Martin pedersen. Philip Monberg, Afgivet til
Thomas Petersen.

7. Valg af Kasserer.
Steen Alcor. 6

Martin Pedersen nomineret, men afviser.
8. Valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer..
Martin Pedersen 2
Thomas Petersen 2
Brian Klyhn 3
9. Valg af 3 suppleanter.
Leo Knøsgaard
Bo Madsen
Joakim Jensen
10. Valg af Revisor.
Rene Schültz, Nomineret af Paw Lundshøj. Modtaget
11. Evt.
Arbejdsgruppe til forbedring af Elevator: Paw Lundshøj, Rene Schültz, Thomas Petersen.
IT arbejdsgruppe: Leo Knøsgaard, Thomas Petersen.
Event styring: Martin Pedersen, Brian Klyhn. Aktiviteter til Sommercon og Koordinering af fælles
aktiviterer med andre foreninger til Aktiv Sommerferie.
Forslag til tak til Willy fra Tog Foreningen. skrives ind som sponsor på facebook/hjemmeside.
Thomas Petersen undersøger dette.
Hjemmeside/facebook overdrages til IT gruppen.
Indkøb af spil: forslag indsendes til bestyrelsen.
indkøb af regelbøger: Da de allerede indkøbte bøger meget sjældent er blevet brugt, bør disse
ikke købes fremtidigt. Da dette bør afholdes af dem der vil de specifikke systemer. Bestyrelsen
forbeholder sig retten til at ændre dette.

