
Bestyrelsesmøde i 6 hk 2/7 – 2013 

 

Hvilke udgifter er der for bestyrelsen i 6 HK? 

Papir, kilometerpenge ca. 3,85 kr.(måske ny sats?) , 200 kr. / kvartal til formand og kasserer, 
turneringsleder og webmaster, 100 kr./ kvartal. Beløbet udbetales 1 gang om året for nemheds skyld. 
Formanden skal have en bærbar pc og printer til rådighed. Claus Andersen har købt tingene.   

Tilskudsregler: Hvor meget giver vi?  

I øjeblikket giver vi juniortilskud til DM, juniortræning og til pokalturneringen.  

Desuden koster administration af webhotellet 2400 kr. om året.  

Vi giver desuden stadig tilskud til klubber der inviterer foredragsholdere. 500 kr. til IM og 1000 kr. til GM.  
Kravene er at foredragsholderne ikke er fra egen klub og at arrangementet er åbent for 6 HK´s medlemmer. 
Derudover kan der gives dispensation til andre arrangementer. 

Vedrørende turneringstilskud, så tager bestyrelsen stilling til de enkelte ansøgninger. Der skal dog være 
vedlagt et budget og en beskrivelse af turneringen. Derudover kan der gives tilskud til øvrige 
medlemsfremmende aktiviteter hvis der vedlægges beskrivelse og budget. 

Tilskud til instruktører er et fast beløb på 3000 kr.  

Nyt kartotek:  

Sæsonen startet efter indførsel af nyt kartotekssystem. Der har været lidt ekstra arbejde omkring 
indkørslen bl.a. med enkelte dobbeltopkrævninger, ellers ikke de store problemer. Medlemsdelen fungerer 
ok. Overordnet lidt småting, men systemet virker. Kontingentopkrævningen forgår med en mail til klubbens 
kasserer eller formand indenfor de næste 14 dage. Der mangles dog stadig mailadresser på enkelte klubber. 
Desuden sendes en medlemsoversigt til kassereren inden udseendelse til klubberne, for godkendelse. 
Næste år vil det være muligt for kassereren for den enkelte klub selv at redigere klubbens data. 

Juniortræning: 

Der har været afholdt 5 juniortrænings dage i år med 40 – 45 deltagere, inkl. spillere op til 25 år. Det er 
vigtigt at få fat i dem over 20 år, da det ofte er i den aldersklasse der mangler nye folk. Man behøver ikke at 
være medlem, træningssamlingerne er overvejende til egne spillere, men vi vil også gerne have nye folk 
ind. Træningssamlingerne koster 2000 pr. gang, men vi er enige om at det er gode arrangementer at bruge 
penge (tilskud) på. 

Der vil blive afholdt et dommerkursus sidste weekend i september. Kl. 9 begge dage.  

Hovedkredsen har tidligere afholdt et klubbladseminar til at hjælpe klubber der var interesserede i at lave 
et klubblad. En ny mulighed kunne være at afholde et seminar omkring opsætning af klubhjemmesider, hvis 
der er et behov. 



Diskussion omkring hovedkredsændringer / sammenlægninger tages på næste bestyrelsesmøde, som bliver 
afholdt kort før HB mødet 18. august.   

Tilstede: 

Claus Andersen, David Maagaard, Lars Rasmussen, Peter Matzen og Christian Munk 


