
Referat af bestyrelsesmøde SORD den 10/3-2017 Jelling Kro 
 

Deltagere indkaldt: 
Rune, Kenneth, Carel, Casper, Rolf, Michael, Søren 
Deltagere: 
Kenneth, Carel, Casper,Michael,Søren 
 
Dagsorden: 
 

1. Arrangementer 2018. 
Vi afventer stadig svar fra Forsvaret ang. de søgte områder 
Søren tager på udflugt for at besigtige terrænet i Haderslev. 
Seest grusgrav, Søgård kan komme på tale igen, hvis vi ikke får nogle af de 
søgte områder. 
    

2. Oksbøl 2018 
 

- Betaling for gæster: 
Der blev aftalt at prisen for deltagelse i Oksbøl ligger på 1000 Kr. for medlemmer 
og 1300 Kr. for udefra kommende. De udefra kommende meldes således ind i 
klubben og deltager på lige fod med de eksisterende medlemmer. 
  
- Program: 
Søren havde forberedt et program, som blev gennemgået og rettet til. Ligger nu 
på nettet sammen med tilmeldingen for Oksbøl. 
 
- Spisning: 
Det blev aftalt at klubben ikke står for et fælles spisnings projekt, men at vi slår 
klubteltet op med hvad der hører til.  
 
- Hvem gør hvad: 
 -Løb: Carel og Søren 
 -Telt, lys borde, bænke: Carel og Michael 
 -Oprydning: Alle 
 -Hvem kommer: Alle fra bestyrelsen deltager 
 
 
  



3. Generalforsamling. 
-Stemmesedler: Udleveres ved tilmelding sammen med start numre 
Rolf modtager ikke genvalg 
Kenneth modtager genvalg 
Rune modtager genvalg  
 

 
4. Hjemmesiden, skal vi beholde den: 

Det er blevet besluttet at den lukkede Facebook side lukkes 1. april 2018 
Endvidere blev vi enige om at få lavet vor hjemmeside mobil/tablet venlig. 
Vi vil fremover have debatter og anden kommunikation på vor hjemmeside og 
ikke på Facebook. 
 

5. Ændring af vedtægter: 
Følgende ændringer tages med til generalforsamlingen: 
§3 stk. 2 fjernes 
§4 Generalforsamlingen holdes skiftevis øst og vest for Storebælt, fjernes 
§4 Teksten for indsendte lovændringer ændres fra 31. marts til 4 uger før 
generalforsamlingen. 
§4 Teksten med redaktør ændres til webmaster 
§6 Foreningens regnskabsår ændres til 1/1 til 31/12, hvis dette kan lade sig 
gøre. 
§6 Teksten 15. april ændres til 14 dage efter regnskabsafslutning 
§6 Teksten postgiro ændres til konto 
§7 Teksten Medlemmer, der optages efter den 1. oktober, betaler et halvt års 
kontingent fjernes.  
 

6. Evt. 
Det blev besluttet at holde udsalg i webshoppen, Kenneth sætter dette i værk. 
Yderligere får hvert medlem ved tilmelding i Oksbøl udleveret en cap med 
SORD logo. 
 
 
Tak for et godt og konstruktivt møde 
Formanden 

 
 
 
 



Generalforsamling i SORD 2018 
 

1. 
Valg af dirigent. 

 
2. 

Formanden aflægger beretning. 
 

3. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
4. 

Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontigent. 
 

5. 
Behandling af indkomne forslag. 

 
6. 

Valg af formand i henhold til § 5. 
-Søren modtager genvalg 

 
7. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5. 
 

-Rolf modtager ikke genvalg 
-Rune modtager genvalg 

-Kenneth modtager genvalg 
 

8. 
Valg af revisorer. 

-Martin Kissow modtager genvalg 
 

9. 
Valg af revisorsuppleant. 

- Hans Werner Prien modtager genvalg 
 

10. 
Eventuelt. 

Ændring af vedtægter  


