
 
 
 

 
Referat af tingmøde den 15. maj 2005 på Als Odde. 21. maj 2005 

 
Mødet startede kl. 1000,  hvor formanden bød velkommen til alle 4 fremmødte. 
 
Punkt 1.  
Formandens beretning: 
Henning meddelte at vi pt. er 25 medlemmer og at to yderligere er lige på trapperne. I det forløbne år havde vi haft flere gode ture, 
og vinterarrangementerne havde også været vellykkede, efter de fremmødtes mening. Formanden takkede Johnny for hans styring 
af svømmehalsdagene. Det fungerede fint, og vi vil meget gerne fortsætte med dem til næste vinter.  
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Punkt 2. 
Kassererens beretning: 
Johnny fremlagde regnskabet. Det så yderst fornuftigt ud. Dog optrådte en ny arbejdskrævende post, nemlig en renteindtægt på 
7.53 kr. Det fik fantasien hos de fremmødte til at løbe lidt løbsk, man drømte om en øl til tingmøde og lignende dekadence. 
Besindige deltagere fik dog afværget dette. 
Kassererens beretning blev godkendt. 
 
Punkt 3.  
Valg af bestyrelsesmedlemmer:   
Johnny og Peter var på valg.  
• Johnny blev genvalgt med applaus.  
• Peter havde udtrykt ønske om at blive afløst som web-master, men ingen meldte sig. Det førte til en debat om muligheder, 

som endte op med at Peter fortsætter.  
Der har været en del kritik af hjemmesiden, og da vi ikke på tingmødet kunne finde enighed om tidsbesparende 
foranstaltninger og tidsfrister, blev Peter pålagt at komme med et oplæg for den fortsatte drift af hjemmesiden. 
Kniber det, må vi sende ordinære mail til medlemmerne. Vi ser hvad der sker.  

 
Punkt 4.  
Eventuelt: 
Der var på et tidspunkt debat om optagelseskriterier, men som sædvanlig kom der ingen krystalklar afgørelse. 
Under debatten om hjemmeside og aktivitetskalender, blev det klart at planlægningsmøderne får større betydning end hidtil, idet 
de fastlægger bumsernes officielle arrangementer. Da vi derefter måtte konstatere, at vi ikke havde afsat planlægningsmøde for 
vinteraktiviteterne i vort sommerprogram, blev det skyndsomt besluttet at afvikle dette planlægningsmøde onsdag den 31. august 
2005, kl. 1900 – 2200 hos Tommy Rasmussen Grøndalsvej 2, Hadsund. 
 
Det store fremmøde blev selvfølgelig berørt. Var stedet forkert? Var pinsen forkert? O.s.v. Vi skal nok have lidt forslag og dette 
og hint inden næste møde. 
 
Kl. 1220. Formanden takkede for god ro og orden. 
 


