
SMK – Bestyrelses møde – 22-02-2023. 
 
 

SMK - Best Møde 2023-02-22 Referat Arne Brohuus 2023-03-15 

Emne: Referat fra møde den 22-02-2023 
Kl. 18.00, Sted: klublokalet, med spisning 
 

Afbud: - 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde. 
a. Ok 

2. Godkendelse af dagsorden for mødet. 
a. Ok 

3. Meddelelser fra formanden: 
a. Kan ikke få fat i manden som skal fælde træ på bjerget, Kaj prøver 

4. Emner til behandling: 
a. Forpagtningsaftale 

i. Jakob gennemgik kort status. Positivt. 
b. Vask af både 

i. Dennis gennemgik status: 
1. Emnet vask kommer på byrådet 
2. Desværre med temaet, fasthold forbud 
3. Dennis kontakter Chr. Snede for detaljer 

c. Generalforsamling 2023 
i. Det praktiske 

1. Sven-Aage vil gerne være dirigent 
d. Fremtidige dagsordner og referater 

i. Arne vil gerne af med sekretærjobbet fra 2023. Kandidat findes efter 
generalforsamling. 

5. Meddelelser fra kasserer: 
a. Fældning af træ på Himmelbjerget 

i. Henrik tager sig af fældning 
b. Ekstra kontingent til medlemmer som vil have SMK Nyt tilsendt, 80-100kr. 

i. Arne bringer forslag op på generalforsamling 
c. Udmelding af klubben, får Lodahl til at finde et sted på web’en 

i. Er allerede undervejs 
d. El afregning med Ulla & Hardy 

i. Kaj svare tilbage, at vi står fast ved vores tilbud 
e. E-mailen medlemsadmin skal slettes 

i. Kaj tager dette punkt 
f. Varmepumpe restaurant 

i. Sættes i bero indtil vi kan lave samlet plan 
g. Vand & varme i bruserum i gavlen bør separeres 

i. Kaj undersøger mulighederne for dette 
h. Vandudslip på Sejsgrunden 
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i. En hane er sprunget 
1. Kaj tager sig af dette 

ii. Flytning til rentegivende konto 
1. Ringkøbing Landbobank tilbyder 2.5% rente 
2. Kaj & Jørgen flytter en passende sum 

6. Status på økonomi af kasserer: 
a. Medlems status: 

Antal medlemmer: 855 

  Heraf nye medlemmer 6 

  Heraf pensionister 178 

  Heraf passive medlemmer 35 

  Heraf medlemmer med saldo 86 

Udmeldt 35 

 

b. Større beløb brugt til: 

Diesel 136457 

  

 

7. Nedsatte udvalg og orientering derfra: 
a. Udvalgsformænd kan råde over 2.000, - til brug for udvalget 

8. Medlemsaktiviteter: 
a. Fastelavn, Jørgen overtager mens Allan er på ferie 

9. Fastsættelse af bestyrelsesmøde: 
a. 22-03-2023, kl. 18.00, på kontoret, med spisning 
b. VENLIGST bekræft deltagelse til Arne a.h.t. spisning. 
c. Arne giver besked til køkkenet om evt. spisning 

10. Eventuelt: 
a. Intet 

 


