
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Referat af bestyrelsesmøde 
d. 07-10-2020 

  



Kommer: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN), Tina 
Boss Dideriksen (TBD), Frederik Olsen (FO) og Mai Cecilie Hermansen (MCH) 

Afbud: Nicklas Németh Kleczewski (NK) 

0. Mødestart (15 min) 

0.1 Tegnstyrer og referent (5 min.) 
BP er tegnstyrer. 
CB er referent. 
MCH er ansvarlig for aftenens to do-liste.  

0.1 Bordet rundt (10 min.) 

1. Administration (30 min.) 
1.1 Trello præsenteres (FO) (5 min.) 

Konklusion: Vi beslutter at give Trello en chance og vi vil indtil det næste bestyrelsesmøde 
bruge både Trello og vores gamle system. Til vores næste bestyrelsesmøde vil vi beslutte 
hvilken af dem, vi vil bruge fremover. 

1.2 Klubseminar og årsmøde (CB+TBD), møde med MS (FO+TDB) og gentlemanaftale (mail 
fra Tenpins 94) (15 min.) 
Kort resume af klubseminarsmødet, årsmødet og mødet med MS. Har vi spørgsmål til 
udkastet af gentlemanaftalen, eller kan vi godkende den?  

Konklusion: TBD arbejder videre på korrespondance med de andre klubber om 
gentlemanaftale. 

1.3 Hvad gør vi med de 5000 kr som vi har vundet (prisen for årets klub)? (0 min.) 
 
Konklusion: Vi har besluttet at bruge pengene på bestyrelsen (evt. en teambuilding) og på 
de frivillige fra 2019 (og 2020). 
 
1.4 Orientering om Corona-arrangement (0 min.) 
 
Konklusion: Vi er blevet enige om at udsætte arrangementet til 2021. Vi sørger for at 
orientere medlemmerne herom.  
 
1.5 Status af budget 2021(FO) (10 min.)  
Er budgetudkast lavet og sendt ud? De skal godkendes i oktober 2020 (TBD) 

Konklusion: FO, BN og TBD arbejder videre på det og overholder fristen. 

1.6. Behandling af ansøgning om tilskud fra orientering (0 min.)  
 
Konklusion: Vi godkender ansøgningen. 
 
2. Opsummering af vores sidste temamøde (1,5 timer) 
2.1 Interview af afdelingerne (50 min) 



Vi skal snakke om det, som vi kan se, er et problem, og prøver at finde en løsning på det. 
 
Konklusion: Vi gennemgik alle vores interview og har fundet nogle fælles og vigtige 
udfordringer som vi skal arbejde videre på. Vi laver prioriteringer. Nogle af punkterne tages 
op til koorderingsmødet. 
 
2.1.1 Volleyball, cykling og badminton (CH) (10 min) 
Muligvis kommer de på tale under selve tema - drøftelsen, men hvis ikke, så dette punkt.  
 
Konklusion: Vi har drøftet om afdelingernes fremtid og der arbejdes videre på det. 
 
2.2 Koordinationsmøde d. 4. november (30 min.) 
Indhold af mødet, hvordan vi styrer mødet og hvad vi vil nå den dag. 
 
 
4. Andet og sidst (15 min.) 
 
4.1. Næste bestyrelsesmøde (5 min.) 
 
Konklusion: Der bliver lavet en doodle. 


