
Referat af bestyrelsesmøde 

KBK torsdag den 22. januar 2015. 

 

Der var foreslået følgende dagsorden den 16. januar af formanden uden bemærkninger fra bestyrelsen:  
 
                                                                            

1. Meddelelser fra forretningsfører bl.a.: 

 Medlemstal/baneudlejning/restanceopfølgning 

 Forventet årsresultat 2014  

 Øvrige orienteringspunkter fra kontoret    

2. Restauranten 

3. Status byggesag 

4. Budget 2015 

5. Nyt fra alle udvalg: 

 1) FU, USU, BU, EU, VU 

 

Torsdag den 22. januar modtog samtlige bestyrelsesmedlemmer en opfordring fra formanden om, at dagsordenen 

blev suspenderet med følgende begrundelse:  

”Der ligger helt åbenlyst nogle dybe strukturelle uenigheder som giver uhensigtsmæssige samarbejdsproblemer i 

bestyrelsen. Så til trods for, at vi sidder med flere forskellige problemstillinger vi må tage stilling til, må vi først have 

arbejdsro og fred. 

Det er derfor nødvendigt at suspendere den normale dagsorden samt kortvarigt at udsætte Bakis præsentation til 

førstkommende lejlighed”.  

Formanden indledte med en yderligere redegørelser af disse synspunkter.  

Efter en længere drøftelse med bestyrelsen meddelte formanden, at han straks nedlagde sit hverv som formand og 

udtrådte af bestyrelsen.  

Kasseren meddelte herefter, at han straks nedlagde sit hverv som kasserer og udtrådte af bestyrelsen. 

EU-formanden meddelte herefter, at han straks nedlagde sit hverv som EU-formand og udtrådte af bestyrelsen. Dog 

tilkendegav EU-formanden, at bestyrelsen i forhold til hans beslutning inden 8 dage kunne meddele, om man kunne 

acceptere de vilkår for bestyrelsesarbejdet, som formanden havde skitseret under mødet. I givet fald ville EU-

formanden genoverveje sin beslutning.  

Den øvrige bestyrelse meddelte de tre udtrådte medlemmer, at det var trist, at de ikke længere ønskede at deltage i 

KBKs bestyrelsesarbejde, men respekterede naturligvis beslutningen og tog den til efterretning. 

Herefter fortsatte bestyrelsesmødet og man konstaterede, at man i henhold til vedtægterne var beslutningsdygtig.  



Næstformanden meddelte, at han var villig til at påtage sig hvervet som formand indtil næste ordinære 

generalforsamling.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 26. januar 2015 kl. 18.00 med følgende dagsorden:  

 Budget 2015 

 Status på byggesagen 

 Udpegning af afløsere/konstituering indtil næste generalforsamling jf. vedtægterne 

 Generalforsamling 2015 

Mødet blev hævet. 

ooo00ooo 

 

 

 

 

 


