
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af online bestyrelsesmøde 
d. 19-12-2020 

  



Kommer: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN), Tina 
Boss Dideriksen (TBD) og Nicklas Németh Kleczewski (NK).  

Afbud: Frederik Olsen (FO) og Mai Cecilie Hermansen (MCH) 

0. Mødestart 

0.1 Tegnstyrer og referent  
CB er tegnstyrer. 
CB er referent. 

CH har ansvar for to do list. 

1. Administration 
 
0.1. Bordet rundt 
Konklusion: Gennemført. 
 
1.1 Nyt mailsystem  
Opfølgning (det udsættes til det næste bestyrelsesmøde) 
 
1.2. NAS 
Hvad gør vi?  
Opfølgning 
 
Konklusion: Vi gør noget med NAS når hele corona situationen er aftaget grundet NAS’ 
beliggenhed. 
 
1.3. Kommunikation internt 
Opfølgning  
 
Konklusion: Alt er gennemgået og alt er afklaret. Vi tager dette punkt op igen, hvis en af os 
får udfordringer med kommunikationen. 
 
1.4. Generalforsamling (dette punkt bliver en fast punkt frem til generalforsamlingen i april 
2021) 
 
Konklusion: Vi beslutter, at det skal være lørdag den 17. april 2020. Vi satser på at 
gennemføre generalforsamlingen fysisk, men hvis corona stadig er til stede, så bliver det et 
online arrangement.  
 
2. Opfølgning på forskellige indsatser  
 
2.1 Spørgeskema (Torgil) (*) 
 
Konklusion: Vi skal alle læse rapporten fra Torgil og til det næste bestyrelsesmøde vil vi 
diskutere om dette er noget, som vi skal arbejde videre på og evt lave en temadag på 
baggrund af. Hvis ja, så vil vi finde en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre på det. 
 



2.2 Appeludvalget  
Hvordan går det? 
 
Konklusion: Vi vil gerne følge op på det, så TBD arbejder videre på det, da der ikke ses en 
konklusion om det i DDIs referat fra klub seminaret fra september 2020.  
 
2.3 Zoom møde med 1866  
 
Konklusion: Til orientering - mødet gik fint og man forventer at have et nyt møde i januar 
2021. 
 
 
3. Idrætsgenre 
2.1 Badminton 
Hvad er status/til orientering? (NK)  
 
Konklusion: Vi beslutter, at vi vil have et møde med idrætslederen og få afklaret situationen. 
 
2.2 Discgolf 
Opfølgning 
 
Konklusion: Vi er glade for afdelingens gode start og vi håber at se flere kvindelige 
medlemmer. NK vil snakke med idrætslederen om det. 
 
 
2.3. Padel  
Hvem er kontaktperson for padel, hvis det afvikles som afdeling?  
 
Konklusion: Vi venter til det bliver en realitet. 
 
2.4. Hundeafdeling (TBD)  
 
Konklusion: Der blev diskuteret, hvordan kontingentet skal være osv. Vi kom frem til en 
enighed. 
 
2.5. Svømning 
 
Konklusion: Man vil prøve at finde flere livreddere, når situationen med corona er blevet 
mere stabil. Der skal opfordres til at arrangere et medlemsmøde. 
 
2.6. Damefutsal 
 
Konklusion: Emma stopper som idrætsleder. TBD kontakter Anni V. for sparring. 
 
2.7. Bowling 
 



Konklusion: BN arbejder på at finde en dato med Sabine og Kristin for at snakke om 
Conventus. 
 
2.8. Orientering 
 
Konklusion: Mads K stopper som idrætsleder. Peter N overtager hans plads. 
 
2.9. Breddeidræt 
 
Konklusion: Der arrangeres et online oplæg i januar 2021. Man vil gerne se på stavgang (for 
senior). Man vil måske arrangere en familiedag på en legeplads. Evt samarbejde med 
Sparta. 
 
2.10. Golf 
 
Konklusion: Intet nyt 
 
2.11. Håndbold 
 
Konklusion: Det er stille for tiden. Der er Ikke medlemmer nok til at kunne få en haltid. Man 
må være mere kreativ for at få træning gennemført på en anden måde. 
Kontingentet er blevet nedsat.  
 
4. Andet og sidst 
 
4.2. Næste bestyrelsesmøde  
Vi vil holde det næste bestyrelsesmøde i februar måned efter formandsnetværksmøde. 


