
 

Forslag 

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag, der er modtaget rettidigt jvf. vedtægternes 
§23. 

Bent Hansen (15. januar 2020) 

1) Jeg restaurerede klubbens udvendige borde/bænke sidste år. Jeg vil anbefale at 

give træet en gang træbeskyttelse. 

Arbejdet kan udføres engang i løbet af sommeren, hvor veteranerne alligevel 

holder arbejdsdag.  

Udgift ca. 500,- dkk.  

2) I forbindelse med tillukning af den nordlige ende af klubhuset mistede vi vores 

“udsigtsbænk”. 

Er der interesse, vil jeg gerne fremstille og montere en tilsvarende bænk med 

udsigt over søen mod nord, mod at få materialerne refunderet af klubben.  

Udgift ca. 200,- dkk. 

3) Bommen/planken ved den gamle cykelparkering er udtjent og faldefærdig ! 

Er der interesse vil jeg gerne fremstille og montere en tilsvarende, mod at klubben 

betaler materialerne. 

Udgift ca. 200.- dkk. 

Anne Boye-Møller, Vibeke Fenger og Runa Iversen (15. 
januar 2020) 

På generalforsamlingen i 2019 blev det vedtaget, at en arbejdsgruppe skulle 

komme med et forslag til, hvordan vi kan sikre at vores klubhus fortsat kan 

understøtte og være opdateret ift. alle vores aktiviteter.  

Gruppen har gennem det seneste år inddraget medlemmerne ift at komme med 

forslag til forbedringer og fremlagde en mulig plan på seneste medlemsmøde. Ud 
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fra disse tilbagemeldinger har vi har valgt at dele det samlede forslag op i 

delopgaver.  

Der skal stemmes om hver delopgave for sig. Vi har fået priser fra professionelle 

håndværkere, men priserne er ikke alle indhentet ift. delopgaverne, og derfor er det 

ikke muligt at finde den eksakte pris for alle delopgave. Hvis vi kan udføre nogen af 

delopgaverne selv, bliver prisen selvfølgelig billigere.  

Det forventes, at vi skal finansiere projektet ved egne midler i kombination med 

fonde og et mindre tilskud fra Horsens kommune. Der har ikke været søgt fonde på 

forhånd.  

Følgende forslag stilles: 

1) Renovering og ændret indretning af køkkenet. Der bliver plads til 2 ovne, et stort 

køleskab med køl og frys, dybere vask og mere gulvplads, så det er nemmere at 

arbejde flere personer i køkkenet. 

Tilbud jvf. bilag foreligger 

2) Renovering og ændret indretning i opholdsrum. Gulvet udskiftes, den støbte 

sofa fjernes og erstattes af en almindelig sofa i det sydøstlige hjørne. Nye 

opbevaringshylder til pokaler mm. 

Tilbud jvf. bilag foreligger 

3) Udendørs vand og ny flisebelægning i forgang og på toiletter. Ved udendørs 

vand bliver der lavet en løsning, så vandet kun kan tændes, hvis der er tændt lys 

i forgangen. Der skal etableres afløb til udendørs vask via afløbet på det ene 

toilet, og det kræver at fliserne tages op og skiftes. Der stilles desuden forslag 

om montering af en skohylde. 

Tilbud: Eksisterende belægning demonteres og bortskaffes, fuldspartling af 

betongulv, montering af Ege tempo tæppefliser samt ny aluskinne ved 

belægningsskift til køkken. 

Pris for nyt gulv er 30.585 dkk
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4) Indvendig maling af klubhuset. Dette indebær maling af forgang, toilet, 

opholdsrum/køkken og mødelokale. 7 døre og dørkarme males. Der stilles 

forslag om at væggene males hvide, mens synlige bjælker og dørkarme males 

mørkegrå. 

Tilbud: for ovenstående malerarbejde 44.150 dkk. 

NB: bestyrelsen har modtaget bilagene med de konkrete tilbud, der kan besigtiges 

efterfølgende.
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