Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ganti d 18/6-18 kl 17:30 hos Maria C

Fremmødte: Line Bramsen, Malene Kajhøj Hansen, Jette Siiger, Maria Clausen, Julie Schjødtz og Lisa
Juliusson







Godkendelse af referat fra sidst.
o Referat gennemgås og godkendes af fremmødte.
Projekt klubhus; fremlæggelse af indhentede tilbud med tilhørende ændringer, nyt vindue i lille
sektion, isolering af vægge og loft i store sektion. Dog uden isolering af guld i stor sektion samt
behandling af gulvet.
o Jette fremlægger, tilbud fra XL Byg på eksisterende tegninger lavet af Charlotte Zeuthen.
o Adspurgt oplyser Jette, at XL Ry har oplyst, at der må forventes at der skal tilføjes ekstra
skruer etc. I prisen. Tilbud fra XL. Lyder på 66,049,11 kr. Derudover kommer arbejdsløn til
registret tømmer på 60.600 kr. Plus eksterne arbejdstimer alt i alt uden el og maling
148.000 kr.
o Jette fremlægger endnu et tilbud fra Gandrup Byggemarked Aps. Jette oplyser, at dette
tilbud er et bjælkehus, som kommer i elementer. Dyre i materialer, men meget billigere i
mandetimer. Prisen er inklusive opsætning af bjælkehytterne dog ikke maling. Pris; 198.500
kr.
o Malene spørger, om der er blevet forhandlet med prisen. Jette oplyser, at vi har fået et
godt tilbud fra begge byggemarkeder.
o Adspurgt til elinstallation, oplyser Jette at dette er der ikke taget højde for i nogle af
tilbuddene. Jette vil indhente tilbud fra elektriker.
Vand i klubhuset
o Adpsurgt oplyser Julie, at hun gerne vil tage kontakt til Silkeborg kommune vedr.
vandindføring fra naboen eller hovedledning.
o Julie vil lige ledes tage kontakt til naboen vedr. evt. tilkobling på deres vand ved stævner og
aktiviteter.
Stillingtagen til fælles enighed om valg af løsning ud fra ovennævnte.
o Julie oplyser, at hun er på totalentreprisen, har ikke evner eller tid til at stå og hammer
bjælker på. Taler for, at det er muligt, at få garanti på bjælkehytten.
o Maria oplyser, at hun er til totalentreprise løsningen med bjælkehytten. Ser pænt ud,
kvalitet. Noget som kan holde i flere år.
o Jette oplyser, at hun har svært ved at gennemskue det første tilbud fra Ry XL byg. Jette
oplyser, at hun er til totalentreprisen med bjælkehytten, da ingen af
bestyrelsesmedlemmerne er håndværkermindet. Jette oplyser, at hun oplever at klubben
er 30 år gammel, og fortjener et godt klubhus, som er af god kvalitet.
o Malene oplyser, at hun umiddelbart er på totalentreprisen. Malene oplyser, at
arbejdsdagen ved nedrivning af klubhuset var et godt eksempel på, at der ikke er
opbakning til at lave frivilligt arbejde fra vores medlemmer, hvorfor vi bør købe os til det.
Derudover oplyser Malene, at hun kan lide ideen med at vi laver et godt klubhus, som er
holdbart, samt at vi bør lave stævner, tjene penge på det, for det er vi gode til og syntes er
sjovt.

o










Line oplyser, at hun er på totalentreprisen. Line oplyser, at vi bør bruge ressourcer på det
som vi er gode til, at lave stævner og tjene penge på dette, hvorfor vi skal gøre det som vi
er gode til.
Struktur på fonde og puljeansøgninger
o Lisa oplyser, at hun og Maria gerne tager tjansen med at søge fonde og puljepenge.
o Maria oplyser, at hun har fundet Albanifonden, lokale og anlægsfonden, Kronprins Fredrik
og Mary-fonden.
 Lisa oplyser, hun vil tage fat i kommunen vedr. ansøgning tilskud. Line og Malene
laver et sponsorbrev, som sendes ud til Line og Maria. Maria oplyser, at vi i samme
omgang laver fb opslag.
Realistisk dato for færdiggørelse af hele projekter
o Bestyrelsen er enig om, at et realistisk bud er, at klubhuset står færdig inden
efterårsstævnet 2019.
Status lokaletilskud
o Jette oplyser, at hun er på lokaletilskudsdelene, og snart er færdig.
Evt.
o Leje det nye klubhus ud som høhotel i fremtiden.
o Kan sekretariatsvognen stå andre steder. Helge har oplyst, at han godt kan flytte den med
sin traktor.
o Julie oplyser, at der har været en forspørgelse fra et medlem om renovation af banen.
 Lisa oplyser, at banen har brug for at blive tromlet og skrabet. Dette vil koste ca.
1500 kr. at leje en tromle. Der er enighed om, at vi ikke har råd til IKKE at
vedligeholde banen, ergo skal der lejes en tromle og Helge adspørges, om han vil
klare tjansen. Lisa påtager sig denne opgave.
Dato for næste bestyrelsesmøde.
o D. 27. august kl. 17.30

