Referat af bestyrelsesmøde (online)
d. 15-02-2021

Kommer: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN) (online),
Tina Boss Dideriksen (TBD), Frederik Olsen (FO) (kun ¼ af tiden) og Nicklas Németh
Kleczewski (NK)
Afbud: Mai Cecilie Hermansen (MCH)

0. Mødestart (15 min)
0.1 Tegnstyrer og referent
TBD er tegnstyrer.
CB er referent.
TBD er ansvarlig for aftenens to do-liste.
0.1 Bordet rundt
Konklusion: Det er ikke sket noget nyt for os alle efter det seneste bestyrelsesmøde, og vi
har det alle godt.

1. Administration
1.1. Torgils rapport (CB)
Hvad bliver vi så enige om? Er det noget, som vi kan gå videre med?
CH: Husk at læse den inden mødet (især kap. 5 og 7)
Konklusion: Vi vil gerne arbejde videre på det og holde en temadag med det som temaet og
evt kombinere det med SWOT. Vi kan se ud fra rapporten, at vi skal være åbne og åbne for
nye muligheder.
1.2. Formandsnetværk (CB)
Hvordan gik det?
Konklusion: Mødet var meget udbytterigt og vi snakkede blandt andet om, at DDI vil tage
ansvaret for appeludvalget, da det vil være nemmere, og at vi skal arbejde videre på
Gentlemensaftale.
1.3. Generalforsamling (BN)
Dirigent, referater, årsberetning og hvem vil fortsætte, hvem vil stoppe i bestyrelsen?
Konklusion:
● Vi har fundet på forskellige navne til hvem, der kan være referater og dirigent. Britt
arbejder videre på det.
● Britt tager ansvaret for at indsamle materialerne og sende dem på facebook til tiden.
● FO og MCH stopper i bestyrelsen, imens BN, TBD, CB og NK vil fortsætte og de vil
gerne beholde deres poster. CH vil finde senere ud af, hvad hun vælger.
Der er i hvert fald nu 2 ledige poster.
1.3.1. Indkomne forslag - vedtægtsændring omkring digitale generalforsamling
Skal vi bruge DGIs forslag?

Konklusion: Vi vil bestemt gerne bruge forslaget. CB arbejder videre på det.
1.4 Gavekort til vindere (CH)
I løbet af 2020 har vi haft forskellige konkurrencer på FB hvor folk deltog og har vundet
“gavekort” ved deltagelse af vores arrangementer, men da situationen med corona er så
uforudsigelig, skal vi så give dem rigtige gavekort i stedet for, for at ikke byrde os selv med
det administrative og at huske dette på længere sigt?
Konklusion: Bestyrelsen er enig og godkender det.
1.5 Coronaarrangement (CH)
Skulle vi udtænke andre muligheder for at give corona-arrangementer til medlemmerne, hvis
det også trækker meget ud i 2021?
Konklusion: CB og Britt arbejder videre på det.
1.6 Opfølgning af Zoom-møde med DDIs idrætskonsulent (CH)
● Hvad er vores tanker efter mødet?
● Strategi for det videre forløb af arrangementer / idrætsgrene i takt med mulige antal
af forsamlingsforbud / åbningen med corona (forberedelser og være foran)
Konklusion: Vi skal fokusere på padel del og arbejde videre på det.
1.7 NAS-server (FO)
Skal data flyttes til Google Drev? Vil vi fortsætte med at bruge NAS-server?
Konklusion: Alle data skal flyttes til Google Drev. NAS-serveren skal leveres tilbage på
Brohusgade og vi vil senere finde ud af, hvad vi gør med den.

2. Økonomi
2.1. Medlemstal (BN)
Blot til orientering har vi 134 medlemmer i 2020. 62 kvinder og 72 mænd.
Konklusion: Til orientering.
2.2. Ekstra medlemstilskud (BN)
Det supplerende medlemstilskud udgør: 11.440 kr. Hvad skal vi gøre med pengene?
Konklusion: Vi hensætter pengene til en faglig/udvikling weekend for bestyrelsen.
2.3 Status af kontingentopkrævning pr. 1. feb. 2021 (TBD)
Pr. 4/2 mangler 48 medlemmer at betale kontingent.
Her skal også drøftes problemer om, at medlemmer ikke modtager opkrævning pr. mail. Vi
skal overveje et alternativ, fx. PBS eller andet så vi sikrer at kontingentopkrævningen bliver
modtaget.

Konklusion: Vi vil arbejde på at finde en nemmere løsning at opkræve kontingent, så vi ikke
behøver at rykke dem.
Vi tænker på at snakke om det til en temadag, som har kontingent som tema.
BN og TBD arbejder videre på at finde ud af, om man kan finde en løsning på det ved at
bruge vores hjemmeside eller conventus.
2.4 Tilskud ansøgning fra Hundeafdeling (TBD)
I bedes alle læse ansøgningen inden mødet, så vi kan drøfte ansøgningen og evt. tilskuds
størrelse.
Konklusion: Bestyrelsen beslutter at støtte ansøgningen med et bestemt beløb.

3. Idrætsgrene
3.1. Badminton (CB)
Status?
Konklusion: NK vil sende spørgeskemaer til alle medlemmer med det samme for at høre,
hvad de synes om badminton afdelingen. CH og NK skal også finde en dato i marts måned,
hvor de skal holde møde med Jesper, hvor de blandt andet skal snakke om medlemmernes
svar på spørgeskemaer.
3.2. Discgolf (CB)
Hvordan gik medlemsmødet?
Konklusion: Det gik meget godt. Det fungerer godt med et udvalg. De har snakket om DM i
dicsgolf. De har også haft nogle, der kom forbi og holdt et oplæg om discgolf. Til sidst vil de
gerne prøve at træne mindst en gang om måneden.
3.3 Damefodbold (TBD)
Status fra damefodbold
Konklusion: De har for nylig haft et medlemsmøde og de har besluttet, at de gerne vil
fokusere på den sociale del og ikke på den sportslige del. På den måde vil det også være
lettere for Anni at stå alene som idrætsleder, da Emma jo er stoppet. Anni har også fordelt
forskellige opgaver til de andre medlemmer og afdelingen er for tiden på lavt blus. Fremover
vil det være en god ide, at kontaktpersonen for damefodbold (fra bestyrelsen) også deltager
til medlemsmødet.
Vi vil fremover også orientere hver idrætsleder i starten af det nye år, om hvor mange
medlemmer de har.
3.4 Breddeidrætten (CH + TBD)
a) Til orientering om arrangementerne
b) Evaluering af Tri oplæg + opstart af online træning forløb

a) Konklusion: TBD og CH vil gerne arrangere noget for børnene (men dog først efter
corona), noget med løb, samarbejde med Ahorn om floorball og så gymnastik en
gang om måneden (for børn), hvor voksne også kan få social samvær der.
b) Konklusion: Triathlon oplæg var en succes.
Online træning er indtil videre en succes, men TBD skal kontakte Romel om nogle
praktiske ting.

4. Andet og sidst
4.1 SWOT (CH)
Hvis vi kan nå det, evt. en kort gennemgang af SWOT i form af om der er nogle ændringer
siden sidste SWOT analyse og måske lave et par fokuspunkter indtil næste SWOT.
Konklusion: Udsættes til en anden dag.
4.2 Næste bestyrelsesmøde
Det bliver den 25. marts 2021.
4.3 Evt. Vi sender indtil videre CB og Tina til DDIs repræsentantmøde den 24 og 25. april
2021.

