
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat til online-bestyrelsesmøde 

d. 1/4-2020 

  



Kommer: Sabine Brink (SB), Kristin Martinsen (KM), Christina Hausgaard (CH), Christina 
Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN) og Tina Boss Dideriksen (TBD), Nana Marie Søltoft 
(NMS) 

Afbud:  

0. Mødestart  

0.1 Tegnstyrer og referent 
KM er tegnstyrer. 
TBD er referent. 
CH er ansvarlig for aftenens to do-liste. 

1. Spørgeskema  
(lidt opsummering). Hvad er første skridt?  
 
CH kom med en lille opsummering af besvarelserne af spørgeskemaerne.  
44 medlemmer har svaret 
21 ikke-medlemmer har svaret.  
 
Konklusion:  
CH vil lave en slags opsummering og oversigt til bestyrelsen efter deadlinen d. 5. og 8. april 
og lave en resume til offentligheden.  
 

2. Breddeidræt 
Udvidelse, tovholder, arbejdsgruppe, budget m.m 

Ifm. spørgeskema undersøgelsen efterspørger flere uddybelse af hvad det er for noget.  

Konklusion:  
Bestyrelsen skal tydeliggøre præcis hvad Breddeidræt indeholder.  
 
CH og TBD er tovholdere til Breddeidræt.  
 
Der skal findes en arbejdsgruppe som vil sammen med tovholdere gå videre med ideer til 
Breddeidræt. Ikke-medlemmer er også velkommen i arbejdsgruppen.  

3. SWOT 
Hvor er materialerne fra vores temadag? Hvad er næste skridt?  
Hvem tovholder for at holde fast ved det? 
  
Vi mangler stadig at modtage materialerne fra DDI.  
 
Konklusion:  
KM rykker André (DDI) for materialerne.  
Næste skridt er at samle materialerne og andet, som skal gøres klar til den nye bestyrelse, 



der kan gå videre med projektet.  
KM er tovholder indtil den nye bestyrelse kommer ind.  

 
4. GEFO 
Hvad er vores tanker vedr. planlægning med den kommende generalforsamling? 
 
Konklusion:  
Vi har fundet 2 foreløbige datoer til evt. gennemførelse af GEFO:  
1) D. 28 maj  
2) D. 15 juni 
Begge dage kl. 16-19.  
Vi sørger for at tage forholdsregler og følge alle de restriktioner der skulle være til den tid.  
 
SB hører 1866 om de har ledig lokale til datoerne?  
 
Gefo dokumentet skal opdateres igen og følges op løbende.  
 
Vi melder ud til offentligheden når vi har fået bekræftelse fra 1866 og evt. når 
Statsministeren MF kommer med flere info vedr. restriktioner/genåbning.  
 
Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen.  
 
5. Døvania under Corona-perioden 
Hvad gør vi med Døvania under corona perioden? Kontingent, hvad giver vi besked til 
medlemmer? Hvordan kan vi motivere idrætsledere? 
 
Konklusion:  
Torsdagsudfordringerne fortsætter hele Corona-perioden, helt til den er overstået.  
 
Mht. kontingent kompensation så blev der besluttet at der arrangeres en spændende event 
helt gratis for medlemmerne inkl. alt, som kompensation for den tabte træningsperiode som 
man betaler kontingent for.  
 
Bowling bestyrelsen får fuldmagt til at finde ud af hvad de vil gøre mht. kontingent 
kompensation pga den meget høje kontingentsats.  
 
NMS laver en manuskript til bestyrelsen som bliver til en video med påskehilsen og 
information vedr. kontingent kompensation.  
 
Motivation af idrætsledere: Dette tages op efter påske, evt. en lille “hvordan går det” møde 
med dem, til at starte med.  
 
6. Andet og sidst  
Næste online-møde: 12/5 kl 19.00.  
 


