Bestyrelsesmøde, Rebild Sportsrideklub den 10. april 2022
Deltagere: Claus Kjær, Heidi Pugholm, Anne Marie Schmith, Me e Langley, Henrie e Frølund Lyngberg, Chris na Buhl
(ref.).

1) Kommunika on og koordinering
Kommunika on:
Bestyrelsen drø ede, om bestyrelsens lukkede Facebookgruppe fortsat er den bedste kommunika onsform.
Det skyldes, at det ind imellem har været svært at få svar på nogle af de opslag, der er blevet skrevet.
Bestyrelsen a alte, at der bliver sat en deadline for svar. Deadline a ænger af, hvor meget beslutningen
haster – Men som tommelﬁngerregel skal bestyrelsesmedlemmerne have tre dage l at tage s lling l
punktet. Det blev desuden beslu et, at såfremt bestyrelsesmedlemmerne e er tre dage har læst men ikke
kommenteret på et opslag, betragtes det manglende svar som ”ingen indvendinger/godkendt”.
Der kan være perioder, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer er optaget af arbejde eller private forhold.
Der var enighed om, at det er okay at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet i kortere perioder, men at det er
vig gt at meddele de e l de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Koordinering:
Der har været et par konkrete eksempler på manglende koordinering i bestyrelsen, hvilket har givet nogle
udfordringer. Det blev derfor a alt, at den nuværende bestyrelse anbefaler den nye bestyrelse at a olde
møder hyppigere (f.eks. hver 14. dag) og lave klare a aler om ansvarsfordeling.
I den forbindelse udsender Chris na funk onsbeskrivelserne for udvalgene i Facebookgruppen forud for
generalforsamlingen.
2) Møde med kommunen
Heidi P., Lone Godske og Chris na har a oldt møde med forvaltningen på Kultur og Fri dsområdet. Mødet
var en opfølgning på den dialog, der var i forbindelse med at nogle af foldene blev solgt fra og rideskolen i
stedet blev lbudt en del af Cirkuspladsen.
Der er fortsat ikke lavet nye lejekontrakter/brugsa aler på hverken cirkuspladsen eller det øvrige foldareal.
Mødedeltagerne fra kommunen fortalte, at de arbejder på at lave brugsa aler med alle foreninger, men at
det er en længere proces, da der er tale om mange a aler. De gav derfor udtryk for, at rideklubben ikke
behøver være bekymrede over de e. De orienterede om, at forvaltningen kan lave brugsretsa alerne uden
involvering af poli kerne, hvis a alerne varer i op l 10 år med opsigelse på op l et år. Repræsentanterne
fra rideklubben ønsker som udgangspunkt en længere a ale end 10 år, hvorfor mødedeltagerne var enige
om, at en poli sk involvering vil være nødvendig. I drø elserne om leje/brugsretsa aler skal bestyrelsen
lægge vægt på de forbedringer, der er lavet i rideklubben som ny bund i ridehus samt de kommende større
investeringer som ændring i lade, nye skabe og renovering af køkken.
Lone spurgte l springene ved Juelstrup Sø. Det er dog ikke en proces, som kommunen har været involveret
i. Forvaltningen kunne dog orientere om, at ﬂere foreninger har snakket om vedligeholdelse samt nye ltag
ved Juelstrup Sø.
Køkkenet blev kort drø et. Forvaltningen har beslu et, at de vil give halvdelen af det billigste lbud,
bestyrelsen kan få l nyt køkken. Bestyrelsen skal ﬁnde yderligere et lbud.

Bestyrelsen beslu ede at lade det være op l den nye bestyrelse, hvad der skal ske med køkkenet. Skal man
søge midler l at få foretaget alle ændringerne, eller skal man udelukkende foretage de nødvendige
ændringer, der kan dækkes ind under vedligehold – og dermed formentlig kan dækkes af lokale lskuddet.
3) Medarbejdere
Det blev a alt, at Chris na holder et møde med Katrine og får en status på, hvordan det går, samt laver en
gennemgang af arbejdsopgaver, nu hvor der kommer andre opgaver hen over foråret og sommeren (vand
på foldene to gange om ugen samt ordne udendørsbanerne), og hvor vi har ansat Elizabeth.
Det blev desuden a alt, at Chris na skal drø e mulighederne for ny vandvogn med Katrine på mødet.
4)
Budge
-

Budget
et blev godkendt med følgende ændringer, udover de meddelte priss gninger:
Boksreserva on s ger fra 800 kr. l 850 kr. pr. måned
Tillægsydelser (gamacher på/af, klokker på og af, dækken på/af) s ger fra 150 kr. pr. ydelse l 175 kr.
Ridebanekort s ger fra:
o
300 kr. l 350 kr. pr. måned, hvis man ikke modtager undervisning
o
Fra 200 l 235 kr. pr. måned, hvis man sam dig modtager undervisning
o
Fra 150 l 175 kr. pr. måned for hest nr. 2, hvis man ikke modtager undervisning
o
Fra 100 l 120 kr. pr. måned for hest nr. 2, hvis man modtager undervisning.

5) Generalforsamling
De prak ske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen blev drø et, herunder formandens beretning
og gennemgang af regnskab.

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 9. marts 2022
Til stede: Anne Marie Schmidt, Heidi Pugholm, Henrie e Lyngberg, Chris na Buhl, Me e Langley
A ud: Claus Kjær

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde
a. Det gør vi sammen med ref. fra de e møde
2. Revision af regnskab
a. Ved Mikkel Søndergaard, der er valgt som revisor ved sidste generalforsamling.
Mikkel foreslår, at regnskabet gennemgås som første punkt på hvert bestyrelsesmøde. På
den måde får alle i bestyrelsen en større og bedre forståelse for regnskabet og økonomien
generelt. Forslag om at der laves en skelen mellem en bogholder og en kasserer
fremadre et, når den nye bestyrelse kons tueres.
Chris na orienterede om, at der på hvert bestyrelsesmøde bliver afgivet en økonomisk
rapport, men at bestyrelsen godt kan arbejde på at dokumentere de e i referaterne.
b. Derudover foreslår Mikkel, at skal der laves en oversigt over indtægt/udgi på de forskellige
områder – opstaldere, rideskole – rideskole mm. I den forbindelse skal der tages s lling l,
hvornår måneden lukkes, og hvordan det passer med dspunktet for bestyrelsesmødet.
c. Skal månedsregnskabet udsendes f.eks. 5 dage før bestyrelsesmøderne, således man har
mulighed for at forberede sig og følge op.
d. Skal der ændres i kontoplanen i e-conomics. Afspejler den det, som bestyrelsen gerne vil
”vide”? Det kan den nye bestyrelse arbejde videre med.
e. Skal klubben momsfritages? Evt. skal der tages en dialog med ridecenteret vedr. bygningen,
kan den blive momsfritaget?
f. Det anbefales, at der laves kontrakt på alle der modtager løn eller vederlag fra klubben.
g. Det a ales at Mikkel og Heidi sæ er sig sammen og gennemgår regnskabet mere i detaljer
inden generalforsamlingen
3. Meddelelse fra Formanden
a. Katrine har ferie i uge 12. Chris na tager en snak med Katrine om ønsket ferie og ordner en
vagtplan. Juniorfodervagterne kan fodre elevhestene.
4. Status fra staldmedarbejder
a. Det kører, og det går godt med Elisabeth. Hun fodrer elevhestene og hjælper med at trække
ind.
b. Katrine spørger l om elevhestene evt. kunne på fros rie vandkopper – og måske kigge på
at alle foldene kan få det på sigt. Heidi supplerede med, at det er et godt projekt at søge
penge l, da det er veldeﬁneret.
5. Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalg
i. Svind i halmpiller. Der er lidt usikkerhed i denne måned, da der var en periode, hvor
der var overlap imellem Heidi og Katrine. Heidi undersøger om der kan sæ es
kamera op. Me e undersøger lovgivningen om de e.
ii. Indtægt på trailere? Heidi skriver ud l april hvem der har behov for trailer plads,
hvor an melder lbage med registreringsnummer på trailerne. Der bør laves lys på
trailerplads som tænder ved mørkes frembrud
iii. Periodens resultat tom februar udviser et overskud på 114. t.kr. men de e er inkl.
lokale lskud, som skal dække udgi er l og med juni måned. Likviditeten er stadig
god, og størstedelen af vores debitorer betaler l den.
b. Staldudvalget

6.
7.

8.
9.
10.

i. Anne Marie vil kigge på evt. andre bundunderlag end Easy Strø og halmpiller.
Bestyrelsen er enige om, at der ikke er overensstemmelse imellem den mængde,
som leverandørerne siger, man skal bruge og det fak ske forbrug. Det fak ske
forbrug er væsentligt større.
ii. Katrine undersøger et låg l fodervognen
c. Stævneudvalget
i. Vandrepokalen er kommet i gang igen. Det er Jannie, der står for det og holder
regnskab.
ii. Kunne man evt. lave ”åben springbane”/banetræning hvor der kan købes take-away
i cafeteriet mm.
iii. Anne Marie undersøger, om der er et dommertårn l salg l springbanen. Det blev
desuden drø et, om man fremadre et skal bruge biler i stedet for dommertårne
ved dressurbanerne. Det ene dommertårn er dog støbt, så det er ikke lige l at
erne.
d. Juniorudvalg
i. Intet nyt
e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget
i. Vi skal have hentet en vaskemaskine i Kongerslev – AM koordinerer
ii. Skillevægge l laden, l opsadling – vi er ved at undersøge priser mm.
f. Elevskoleudvalg
i. Vi overvejer salg af Frønse, således vi har lidt mere likviditet l at købe ny elevhest.
Frønse har været elevhest i mange år og vil have godt af at få én ejer.
ii. Skal der være ridelejr i år – evt. første weekend i skolernes sommerferie.
iii. Henrie e vil lave et opslag vedr. elevskolen, da der er plads på ﬂere af holdene og
igen venteliste
Oversigt over igangværende opgaver
a. Chris na laver en opdatering og lægger det op – således den nye bestyrelse kan gå i gang.
Venteliste og reserva on
a. Regler
i. Der er talt om at man max. kan reservere en boks i tre måneder l 800 kr. om
måneden – dere er koster reserva onen det samme som opstaldningsprisen for en
pony.
ii. Der skal anføres i kontrakten for dem der lejer sig ind at man kan opsiges pr. d. 1.
eller d.15, således at de, der reserverer boksen kan komme med deres hest enten
den 1. eller den 15. i måneden.
iii. Det skal anføres, at såfremt der foreligger en dyrlægeerklæring kan
reserva onsperioden forlænges.
iv. Status på ventelisten. Der er 8 på listen.
Eﬀek visering af bestyrelsesmøder
a. Intet nyt
Henvendelse fra opstaldere
a. intet
Evt.
a. Årshjul
i. Lokale lskud/Landbrugsstø e: Heidi sørger for at søge de e.
ii. Ormekur l ka en – Afventer Heidi Klemmensen?
iii. Service l bobkat – og traktor – Der er styr på traktor. Bobkat skal undersøges.

b. Prak kant – Elizabeth.
i. Hun er en hjælp for Katrine, og der er mulighed for at klubben kan ansæ e hende
l et meget lavt beløb. Chris na kontakter kommunen vedr. ansæ else af hende og
undersøger, hvad reglerne for ansæ else er.
c. Regnskab og budget
i. Chris na og Heidi sender noget ud i forbindelse med Generalforsamlingen. Der skal
a oldes et særskilt møde i bestyrelsen, hvor budge et gennemgås og godkendes,
så det kan blive præsenteret på Generalforsamlingen.
d. Hø
i. Henrie e taler med Jan om, at vi ønsker at forsæ e med at købe ved ham. De e l
trods for at høpriserne s ger. Bestyrelsen er dog enige om, at vi er glade for Jan
som høleverandør, da høet er i orden. Der er endvidere s gninger på hø alle steder
pga. højere priser på snor og plas k. Det vurderes derfor ikke at være dyrere end
andre leverandører.
e. Generalforsamling: Heidi er på valg og ønsker ikke at genops lle, Claus er på valg og det skal
a lares, om han genops ller. Chris na er på valg og genops ller. Chris na sørger for at
sende endelig dagsorden ud l generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 9. februar 2022
Til stede: Anne Marie Schmidt, Heidi Pugholm, Henrie e Lyngberg, Chris na Buhl, Me e Langley
A ud: Claus Kjær

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde
a. Godkendt
2. Dialog med Borgmester Jesper Greth
Bestyrelsen gav udtryk for en bekymring på baggrund af kommunalpoli kernes dligere beslutning
om at sælge noget af klubbens jord fra, uden at klubben blev involveret i det. Bestyrelsen har endnu
ikke modtaget en ny lokalplan eller lejekontrakt. Derfor er der fortsat en bekymring for, at yderligere
af klubbens areal vil blive solgt fra og anvendt l industri
Jesper vil følge op på den manglende lejekontrakt. Han gav endvidere udtryk for, at poli kerne har
lært af den dligere sag, og at det er hans klare opfa else, at det ikke vil ske igen.
Dere er fulgte en god snak om visionerne med klubben og klubbens frem d.
Hvad ønsker vi som klub? Hvad er muligt indenfor de eksisterende rammer. Hvad vil det betyde, hvis
vi skulle ﬂy e. Hvad tror vi er muligt, og hvad tror vi er det bedste for REB?
3. Meddelelse fra Formanden
a. Katrine er kommet godt i gang igen. Hendes arbejdsplan skal gennemgås igen, Chris na
tager en snak med hende.
b. Vores prak kant Elizabeth, er også kommet godt i gang. Chris na skal have møde med
kommunen igen i næste uge vedr. opstarten og frem den.
c. Vi ﬁk sagt pænt farvel l Peter.
4. Status fra staldmedarbejder
a. Elevhestene får foder om dagen ude på folden.
b. Baneplaner trænger l e ersyn. Tænderne er slidt. Ole kigger på det.
c. Vandvognens stø eben er skævt, muligt at få det ski et/kigget på. Katrine undersøger at få
et nyt.
d. Katrine vil gerne have en pallelø er l Bob – en bobklo. Hun undersøger en pris.
5. Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalg
i. Januar er gået. Der kommer en kvartalsrapport e er marts. Derudover skal
bestyrelsen træﬀe endelig beslutning om budget for 2022.
b. Staldudvalget
i. Afventer l næste møde, da der pt. ikke er en repræsentant i bestyrelsen i
staldudvalget.
c. Stævneudvalget
i. Evt. fastelavnsarrangement.
ii. Vi har fået et par stævner: Vi har fået et D- stævne i weekenden i uge 24.
Torsdagen inden, har vi fået et C-stævne i dressur. Vi har fået et C-stævne i spring i
weekenden uge 34.
iii. Vi er blevet spurgt om vi vil a olde et forhindringsstævne – både med hest og
kæpheste. Vi er ved at undersøge hvad det vil indebære – det vil være et godt
breddearrangement
d. Juniorudvalg
i. Intet
e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget

6.

7.
8.
9.

10.

i. Godt møde med kommunens kontaktperson for lokale lskud, Camilla Framnes,
vedr. renovering af køkken.
ii. Anne Marie har fået 2 forskellige lbud på sadelskabe. Chris na og Heidi kigger på
hvilke fonde der evt. kunne søges l formålet.
f. Elevskoleudvalg
i. Der er passerparter på alle elevhestene
ii. Juniorfodervagtordningen er kommet godt i gang – stor lfredshed blandt
elevskoleforældrene.
iii. Der arbejdes på et arrangement l fastelavn.
Oversigt over igangværende opgaver
a. Gennemgang af Katrines arbejdsopgaver – Chris na taler med Katrine
b. 5 års plan over vedligeholdelse opgaver. – Afventer l Claus er lbage
c. Lys ved container/LED i stalden - Heidi afventer kontakt Svend/Haverslev EL
d. Fjerne noget af læhegnet ved cykels en – vi mangler svar fra kommunen
e. Tjek af vandkopper – kommer på årshjulet l september/oktober
f. Sand l re else af sygefold – vi afventer
g. Gennemgå hegn på alle folde – bliver taget på et staldmøde
h. Boks ”syn” skal følge ventelisten.
i. Ny vandvogn – Klaus beskriver og Henrie e kigger
j. Foldudvalget har møde i morgen og melder ud vedr. regler og principper mm.
k. Der skal udarbejdes 3 typer staldkontrakter – En for almindelig opstaldning, en for
reserva on af boks og en for midler dig opstaldning i en reserveret boks.
Venteliste og reserva on
a. Regler - vi skyder det l næste møde
Eﬀek visering af bestyrelsesmøder
a. Vi skyder det l næste møde
Henvendelse fra opstaldere
a. Forslag om at lægge dspunkterne for Klaus´ undervisning mere fast. Henrie e undersøger
henvendelsen nærmere, for a laring.
Evt.
a. Revision af regnskab
i. Tager vi på næste møde
b. Fondsansøgning og nominering l årets lokale sportsudøver og året ildsjæl
i. Chris na sender ind.
c. Udlevering af halmpiller
i. Der er a es lt ”fast” levering
ii. Katrine står for udlevering af halmpiller fast hver rsdag. De andre hverdage, kan
der skrives l Katrine for at få udleveret ekstra. Der opfordres l, at det kun er ved
absolut nøds lfælde at Katrine kan kontaktes i weekenden, da hun ikke er på
arbejde. Kontakten skal i så fald gå igennem bestyrelsen.
d. Generalforsamling
i. Forslag om rsdag d. 29. marts gerne med fællesspisning.
e. Peter
i. Kan evt. bruges i . Hegn og andre håndværksmæssige opgaver
f. Hegnsudvalg
i. Skal tages på næste staldmøde
g. Årshjul

i. Tager vi på næste møde
h. Faste spring – både på en af de udendørsdressurbaner samt evt. weekenden i hallen.
Katrine undersøger ønsker fra springry erne
i. Nyt staldmøde Chris na indkalder l staldmøde i uge 7

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 12. januar 2022
Til stede: Anne Marie Schmidt, Heidi Pugholm, Henrie e Lyngberg, Marianne Karstenskov, Chris na Buhl
A ud: Claus Kjær
1. Meddelelse fra Formanden
Sygemeldt staldmedarbejder: Situa onen med sygemeldt staldpersonale blev drø et. Det er imponerende, at det er
lykkedes at lægge en plan for ud- og indluk, at få hø kørt ind og ud l elevhestene, at få kørt vand ud samt at få kørt
bane. Der var dog enighed om, at det tærer på kræ erne hos både opstaldere, fodervagter og bestyrelsen. Det
betyder også, at færre melder sig l at hjælpe med opgaver, der forbedrer faciliteterne. Bestyrelsen oplever, at der er
u lfredshed og brok blandt opstalderne i forhold l den nuværende situa on. Det blev på den baggrund a alt, at CB
skriver en appel på Facebook l opstalderne om, at der er tale om en nødsitua on, og at vi er nødt l at hjælpe
hinanden.
Godkendelse af referater: CB spurgte l, hvornår referaterne kan betragtes som godkendte. I det nuværende setup er
det primært CB, der kommenterer referaterne. Det blev drø et, om man skulle forsøge at lave en vedtægtsændring,
således at referaterne godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.
Årshjulet: Det blev foreslået, at årshjulet bliver gjort mere detaljeret, således at alle lbagevendende opgaver fra alle
udvalg nævnes. Det blev desuden a alt, at HP lægger årshjulet op på bestyrelsens Facebookside.
2. Status fra staldmedarbejder
Katrine starter med de arbejdsopgaver, som hun kan holde l og som ikke medfører en risiko for, at skaden bryder op
igen. Det blev a alt, at hun fodrer, kører bane og passer elevhestene. Vi fastholder dog planen frem l 1. februar i
forhold l ind- og udluk.
Elevhestene: Det blev a alt, at elevhestene fortsat får det indpakkede hø på foldene. Det blev endvidere a alt, at der
skal laves ﬂere høsta oner på foldene, således at alle elevhestene har mulighed for at få hø. Der er desuden lavet
fodersta oner på elevhestefoldene, således at elevhestene kan fodres udendørs.
3.

Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport
Den økonomiske rapport blev gennemgået.
Muligheden for at opdele wrap, foder og hø i regnskabet blev nævnt.
Der er et overskud på både opstaldere og elevskole i 2021.
Konklusionen er, at det er et ﬂot økonomisk resultat trods corona.
b. Staldudvalget
Marianne har indhentet lbud på stålskabe. Inkl. moms: 60 x 60 x 190: 36 stk. inkl. Levering: 126.200 kr. Inkl. moms: 75
x 75 x 190: 144.200 kr.
Muligheden for igangsæ else af en dukseordning blev drø et. Alle opstaldere skal deltage i ordningen. Bestyrelsen
kigger på, hvilke opgaver der skal indgå i en dukseordning.
c.
Intet l referat.

Stævneudvalg

d. Juniorudvalg
Alexander Helgstrand arrangementet er droppet, da der er manglende lslutning.
Der er konﬂikter blandt børnene. AM orienterer om, at hun har snakket med Klaus Holm om at afvikle et
forældremøde.

e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget
AM nævner, at vedligeholdelsesudvalgets opgaver med fordel kan indskrives i årshjulet. På den måde kan vi
fremadre et sikrer, at der f.eks. kommer salt i ridehuset dligere, således at den ikke fryser l. AM foreslog endvidere,
at der nedsæ es et baneudvalg.
Der arbejdes på en 5-årsplan for vedligehold- og udvikling af bygninger.
Endelig orienterer AM om, at Peter gerne fortsat vil hjælpe fremadre et mod betaling.
f. Elevskoleudvalg
Der arbejdes på at ﬁnde et nyt hjem l Felix. I mellem den har rideskolen lånt Love af Marianne Uhrenholt. Såfremt
den kan gå med i elevskolen, kan vi købe den l en rimelig pris. Derudover har elevskolen lånt Mumi (haﬂinger) og
Casper (islænder) i en periode.
MT orienterer om, at hun trækker sig fra indluk af elevhestene mandag og rsdag.
4. Oversigt over igangværende opgaver
CB har udarbejdet en oversigt over igangværende opgaver og bestyrelsen gennemgik opgaverne med henblik på at
a lare, om nogle af dem kan udsæ es samt sikre, at der er sat ansvarlige på de opgaver, der skal udføres nu.
5. Venteliste og reserva on
Heidi gav en status på ventelisten. Der mangler fortsat en a laring i . de endelige regler for reserva on. Denne del af
punktet udsæ es l næste møde.
6. Eﬀek visering af bestyrelsesmøder
Der er enighed i bestyrelsen om, at bestyrelsesmøderne er for lange. Det blev a alt, at udvalgene skal holde fokus på
de punkter, der skal træﬀes beslutning om, og så kan eventuelle orienteringer ske løbende i Facebookgruppen.
Derudover foreslog CB, at hun holder møder med Katrine hver 14. dag. På den måde deltager hun udelukkende i
bestyrelsesmøderne, når der skal træﬀes nogle beslutninger, der er relevante for hendes arbejde AMS inviterer
bestyrelsen på middag, hvor vi kan snakke om de fremadre ede mål for rideklubben.
7. Henvendelse fra opstaldere
Henvendelse vedr. manglende halmpiller i juledagene:
En opstalder har henvendt sig, da bunden i hendes boks blev ødelagt som følge af manglende piller i juledagene. Der
var blevet udleveret piller (som sædvanligt om rsdagen), men det var i juledagene ikke muligt at købe ekstra
halmpiller. Bestyrelsen er enige om, at det var en rig g ærgerlig situa on, som desværre skyldtes en forsinket levering
fra DLG.
Henvendelse vedr. beslutningen om, at hestene skal være inde inden mørkets frembrud:
MK orienterede om henvendelsen, idet et par af opstalderne var uforstående over for beslutningen. Bestyrelsen er dog
enige om, at beslutningen fastholdes af sikkerhedsmæssige årsager.
8. Eventuelt
Det blev a alt, at der skal a oldes et ekstraordinært møde om budge et.
CB indkalder l generalforsamling med foreløbig dagsorden og mulighed for at medlemmerne kan fremsende forslag l
dagsorden.
Indkøb af toiletpapir: der har været en konsulent ude, der har sendt et lbud. AM udleverer lbuddet l
bestyrelsesmedlemmerne l senere drø else.

Næste møde er onsdag d. 9. februar 2022.

