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Formandsberetning november 2015
2015 Et år med udfordringer
1 En ny bestyrelse:
En helt ny bestyrelse, med frit valg mellem lukke klub eller blive ny bestyrelse
Tak. Det var vist Dorte, der var den flittigste til at spørge meget pænt, men vi ved alle at vi må passe pænt på
hinanden, for der er ikke reserver klar. Efter dem, der gik, var gået helt, var vi 17mand og 1 træner. Nu er vi
30 og 2 trænerer, så %-vis er det godt gået.
2 Vi er nu forening med CVR nummer: Det var bare en af de ekstra hindringer banken satte op for at – de
kalder det vist at give os enkorrekt behandling – Det må da også koste dem tid og besvær. Jeg har prøvet det
før, det her var sikker rekord
3 Hjemmesiden. Ulla havde drømt om at få lidt mere liv i vores hjemmeside, men den blev da godt skudt
ned for den blev lagt ned. Helt ned af et hackerangreb. Der var et godt tilbud til kun 15.000.-, men .. hvor
mange detaljer skal med? – Ulla, Dorthe og Panarak – og gudskelov ingen døde undervejs i det ½ års træk
for at komme op igen med bla, ”Wordpress” og nærmest af nød som første lokalforening med
landsforeningens nye layout.
4 Ekstra regning for græsslåning – at de godt 10.000 skulle være nærmeret 14.000 (er dr noget at sige til at
trænergaverne blev lidt små?)
5 Påskesmukkesering: Et styk klubhus slebet grundet og malet på 2 sider + hovedrengøring
6 Græsslåning/træningsplads: –Ny ansøgning om forlængelse af tilladelsen til at gå på Fredtoften
Med møde med Hanne Jensen og aftale om græsslåning reduceret til 6500.-/ år.
Efterfølgende - jubii vi fik den græsslåning alligevel. MEN. Kommunens kontakt vil have os ud.
Forlængelsen af Fredtoften har været for 5 år ad gangen – og tog denne gang 4 måneder at få fornyet men
kun til året ud. Vi har sendt en flot ansøgning (Claus) og venter på et møde i december. Ansøgningen havde
ligepludseligt en frist først i oktober – den frist fik vi kun mundtligt da Ulla ringede for at sige pænt tak for
årests græsslåning og spørge om hvor vi skulle søge om evt at få den igen.
Lige nu venter vi. Vi har ikke samme forhold med bærende kræfter i foreningen ansat i kommunen som
frisbeerne – og ’vores’ område siden 1991 er det sidste hjørne af Fredtoften uden frisbeemål.
7 Eneste rigtig gode: Dorthe Pedersen blev færdig som træner med bog og det hele.
8 Klubarrangement: Birthe fik arrangeret runderingsdag med indforskrevet ekspert.
9 Ingen lokalkonkurrence i år, bestyrelsen syntes at jeg var for længe om at arrange en rigtig
lokalkonkurrence og for få oplagte deltagere – det må jeg så tage til efteretning at den lokale dato &
invitation skal ud 2 måneder før.
Der er flere som har været i udenbyskonkurrencer, ingen i C eller B, men Agillity, Rally, DcH-A og Nordisk.
Jeg ville så gerne at ”vi” kunne komme ud, så der var mere end en afsted adgangen.
Nærmeste fremtid
10 Vi glæder os til et anderledes jule kombi arrangement 5 dec.
11 Jeg skal besøge Hans med en julekurv – gu ve om vi (hvis vores ansøgning giver et dårligt resultat)
kunne låne et mere permanent område hos Hans – klubben har før ligget på lejet landbrugsjord, eller om vi
skal lade som ingenting og blot træne på Fredtoften på det 15 x så store areal hvor det er til ære for andre at
kommunen slår græs. Problemet er mest vores klubhus – flytning til hvor det står nu kostede tæt ved 10.000.
Og jeg vil ikke forære det til Frisbeeklubben, de har rigeligt klubhus i det hus som har status ikke til alm.
udlån, kun til kommunens ansatte.

