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Lørdag den 4. februar 2012, kl. 18, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster.
Formand.
Broplan.
Næstformand.
Broerne vedligehold mv.
Kasserer.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem.
Klubhuset.
Bestyrelsesmedlem.
Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).

Mødt
X
X
X
X
X
X

A.M,B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. repr.skab.

Afbud

X

Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 25. oktober 2011, blev godkendt.

2. Regnskab og
Budget.

Vikingens regnskaber og budget, blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.
Regnskabet udviste et pænt overskud og bestyrelsen har derfor ikke noget forslag om
kontingentforhøjelse til generalforsamlingen.

3. Køreplan for
Sekretæren har lavet en dispositionsplan, som blev gennemgået.
generalforsamlingen. Bestyrelsen forslår Hans Jørgen Kristiansen til dirigent, da Fl. Hansen ikke er hjemme.
Bestyrelsen forventer at få valgt Martin Sønderskov til kasserer.
På valg er også Klaus Møller og Michael Hammer Hansen, begge er villige til genvalg.
Bestyrelsen kunne herud over ønske sig at få valgt et bestyrelsesmedlem yderligere i stedet
for en suppleant.
Revisorerne er også villige til genvalg.
4. Aktuelle sager.

Vedr. madkassen besluttede bestyrelsen, at der om tirsdag opkræves for mad inden der
spises, ligeledes betales for drikkevarer ved afhentningen.
Køkkenet skal være ryddet, samme aften, hvis der undtagelsesvis skulle være ting der ikke
bliver vasket op, skylles det af og stilles pænt sammen på køkkenbordet og vaskes næste dag,
opvaskemaskinerne skal tømmes. Rengøringen kommer som regel om formiddagen onsdag
og skal kunne komme til.
Rengøringen af klubhuset er blevet lidt dyr og det er tilsyneladende ikke samme pris hver
gang. Bestyrelsen forfølger sagen og indhenter nyt tilbud inden næste sæson.

5. Næste møde.

Der indkaldes hermed til konstituerende bestyrelsesmøde som afholdes umiddelbart
efter generalforsamlingens afslutning, den 21. februar kl. ca. 21 ?, med følgende
dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. februar 2012.
2. Valg af næstformand, (kasserer) og sekretær.
3. Valg af 2 repræsentanter til L.N.F. A.m.b.a. bestyrelse.
4. Valg af 3 repræsentanter til L.N.F. A.m.b.a. repræsentantskab.
5. Øvrige udvalg og opgaver.
6. Næste ordinære bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. ca. 19, hvorefter der var den årlige bestyrelsesmiddag med ledsager.

Referent, Ole Simonsen

