
 

 

HB-møde den 10. januar 2023 kl. 19.00 i KHs klubhus. 

Til Stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), Erik Hansen (EH), Carsten Thomsen (CT), René 
Nielsen (RN), Søren Svarrer (SS), Jesper Johansen (JJ), Ronnie Dahl (RD) 

Afbud: Kim Svare, Karen-Sofie Bolm 

 

1. Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 29 november 2022, Godkendt 
2. Orientering fra formanden, herunder HBs deltagelse i 

1. Den 30/1 kl. 19-21.30 i DS-møde i Nykøbing F., TSN, CT, RN deltager 
2. Den 2/3 kl. 18.00-21.30 i FLID-møde i NSK, KH, TSN, CT deltager 
3. Den 25/2 i Fredericia DS-møde, Der er pt. ingen tilmeldte fra NSK 

TSN, der har været afholdt juleglögg samt nytårskur – der blev hygget og 
snakket ved alle borde.  

3. Orientering fra hovedkassereren, EH fremviser budgettet for 2023, dette budget 
bliver godkendt af HB. 

4. Status på forberedelserne til HGF 
1. Indkomne forslag og kandidater til formand, hovedkasserer og årets 

klubkammerat, herunder beslutning af hvem der skal være årets 
klubkammerat 2022, TSN, Der er modtaget 2 forslag, 1 fra HB omkring en 
vedtægtsændring samt et forslag fra Kranfolkene om indkøb af en 
teleskoplæsser til håndtering af stativer og tunge byrder på beddingspladsen. 
Der er ikke modtaget nogle mulige kandidater til Formand samt hovedkasser. 
Der er modtaget forslag om årets klubkammerat, der er 3 nominerede, men 
afsløringen kommer på HGF. 

2. Godkendelse af beretning, Godkendt 
3. Formøde med dirigent, TSN og EH holder møde med Hans Fossing kl. 16.00 
4. Påmindelse om det praktiske, TSN – har styr på lokaler, SS har styr på mad, 

EH står for print af materialer, HB mødes kl. 17.30  
5. Konstituerende HB-møde den 24/1 kl. 19.00 i KHs klubhus 
6. Evt., RN har lavet en aftale omkring bekæmpelse af ukrudt på beddingspladsen på 

4400 kr./år – RN har kontaktet de entreprenører som før har givet tilbud på 
udvidelsen af pladsen, jordarbejde, el-arbejde samt hegn. De er stadig 
interesserede i opgaven, der skal forventes en mindre prisstigning, angiveligt 
omkring 10%.. TSN har fået en henvendelse fra Poul Elvig, som har set et stativ på 
Lynetten, som har NSK logo på. Hvor kommer det fra?   

Referent: Søren Svarrer 


