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1. Plæneklipper-situationen 

Behandlingen af dette emne var delt op i følgende punkter: 

1. Forsikring 

2. Gardering mod indbrud i fremtiden 

3. Hvad med fremtiden? 

  

Ad 1: Forsikring . 

Codan har meddelt klubben at den ikke dækker for indbruddet i containeren, med den baggrund at forsikringen ikke dækker 
tyveri fra containere. Codan betragter sagen som lukket, men dertil har vi indgivet protest. Codan hævder at 
begrænsningen fremgår af policen. Det er svært at læse, men det kan vi nok ikke diskutere med dem. Vi hævder, at 
Codans agent Pilegaard på en direkte forespørgsel har garanteret fuld dækning. Codan fortæller nu at det kræver en 
tillægsforsikring. 

Det har Pilegaard ikke omtalt for os. Det er dette vi vil holde fast ved, og så håbe at Pilgaard har mod til at erkende de 
manglende hhv. forkerte oplysninger. Allan har kontakt til Forsikringsoplysningen, som først vil kigge på sagen, når vi står 
med et definitivt afslag. Da den nye plæneklipper blev købt, havde Ole Jensen betinget overfor leverandøren Enemark, at 
klipperen ikke måtte leveres inden forsikring var på plads. Da plænen var langhåret og Enemark skulle ferielukke, valgte 
vi at modtage leverancen, da forsikringspapirerne jo var sendt. Det er så heller ikke her problemet ligger.     

  

Ad 2: Gardering mod indbrud . 

Bestyrelsen diskuterede forskellige løsninger til overvågning af pladsen / containeren. Det mundede ikke ud i at Jens og 
Niels vil komme med mere konkrete løsningsforslag på næste møde. Den væsentligste udfordring er mangel på strøm. 

         Lars undersøger hvad det koster at få strøm. 

         Allan undersøger mulighed for at få vejbom.            

  

Ad 3: Fremtiden . 

Vi kan ikke købe anden plæneklipper så længe forsikringssagen er uafklaret. Vi er nødt til at finde en midlertidig løsning. 
Der skal slås græs endnu 11 gange i denne sæson. Det blev aftalt at: 

         Jens undersøger priser for leje/lån/ kommune klipper/nogen der annoncerer med græsklipning. 

         Niels kontakter Enemark for at høre om de har noget vi kan leje. 

         Lars forespørger hos Kasper (Ormslev MFK) om vi kan låne hans klipper.        

  

2. Opdateret regnskab 

Jane gennemgik regnskabet, og herfra skal følgende fremhæves: Der forudses et underskud på ca. 9.000 (inklusive 
plæneklipper, container o.s.v.). Vi har stadig en god formue selv efter køb af plæneklipper og opstilling af halvtag.              

  

3. Festugeflyvning 

Festugeflyvningen blev diskuteret, men fordeling af opgaver med mere kører efterhånden på rutinen. Allan orienterede 
om, at MFA kommer til Festugeflyvningen og udstiller / flyver. 



  

4. Eventuelt 

Allan kunne meddele at han har bestilt lokaler i Lystrup Beboerhus til den kommende vintersæson. 

 


