
Bestyrelsesmøde d. 25.08.2019 
 
Tilstede: Amalie Bovbjerg, Rasmus Kristian Sørensen, Magnus Præsius, Søren Hammer 
 
Referent: Søren Hammer 
 

● Aktiv Ferie Evaluering 
Foreningens Aktiv Ferie rollespil var en stor succes med 28 deltagere hvoraf 4 var 
tilmeldt direkte gennem foreningen. Det gav et budget på 10.730kr hvoraf 
størstedelen gik til toiletvogn, forplejning og indkøb af rekvisitter og udstyr. Der er lagt 
op til endnu en omgang næste år. 
 

● Budget politik 
Bestyrelsen har opdateret foreningens budget politik. Det er besluttet at udvalg kører 
med eget budget og ikke behøver godkendelse af bestyrelsen for at bruge af deres 
egen indtægter. Overskud over 2.000kr ved årsskiftet går til foreningens fælles 
budget. 
Den nye politik skal motivere udvalg til at få brugt de midler de får ind, således at 
foreningens arrangementer kan udvide og forny sig, uden forhåndsgodkendelse fra 
bestyrelsen. 
 

● Lokaler på Hegedalsvej 7 
Der er sat yderligere 1.500kr af til renovering af lokaler så budgettet således er 
2.500kr i alt. Den 7.-8. september og 21.-22. september er planlagte 
arbejdsweekender. Der skal blandt andet fjernes vindfang og gipsvæg, rengøres og 
males. Der er fortsat ønske om at lave klubaftener, men der mangler en ansvarlig til 
afvikling da Søren har aftenarbejde 4 dage om ugen fra September til April. Søren 
Hammer har teten. 
 

● A’kastin samarbejdsinitiativ 
Bestyrelsen er positivt indstillet overfor et samarbejde med A’kastin. Søren Hammer 
har teten. 
 

● Hobro Brætspil samarbejdsinitiativ 
Bestyrelsen har sagt god for at der aktivt søges at lave et samarbejde med Hobro 
Brætspil. Primært med henblik på at Hobro Brætspil kan bruge foreningens lokaler og 
dermed skabe mere aktivitet i foreningen. Hobro Brætspil er ikke en etableret 
foreningen og bestyrelsen vil derfor tilbyde at Hobro Brætspils aktiviteter kan komme 
under foreningens banner hvis Hobro Brætspil ser dette som en fordel. Søren 
Hammer har teten. 
 

● Jagthytte opdatering 
Da foreningen ikke officielt må leje eller låne jagthytten er det besluttet at foreningen i 
stedet vil tilbyde at købe hytten for at få adgang til den, og mulighed for at renovere 



og udbedre skader og mangler i den. Det er bestyrelsens hensigt at jagtklubben 
fortsat skal have fri adgang til hytten hvis en evt. handel finder sted. Søren Hammer 
har teten. 
 

● 19. Hochlands forslag om indlemmelse i foreningen. 
Forslaget er gennemgået og debatteret. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget og 
har udformet et svar til 19. Hochland. 
 

● Evt. 
 
Mødet hæves. 

 
 


