
Referat af bestyrelsesmøde

d. 25-03-2021



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

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

0. Mødestart (15 min)

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

CH har ansvar for aftenens to do-liste.

0.2 Bordet rundt

Det går fint med os alle.

1. Administration

1.1. Gentlemensaftale(CB)
Status? I bedes at læse mit forslag inden mødet.

Konklusion: Bestyrelsen godkender forslaget.

1.2. Generalforsamling (BN)
Skal vi gennemføre generalforsamlingen online eller fysisk? Vi skal afklare/fordele de sidste
ting/opgaver.

Konklusion: Generalforsamlingen skal være online.
Opgaverne er fordelt.

1.3 Brug af zoom (CH)
Hvordan har brug af zoom været internt og hos idrætsafdelingerne? Skal vi lave
retningslinjer og koordination, af hensyn til at der ikke kommer sammenstød med aftaler
samme tidspunkter?

Konklusion: Vi vil bruge trello til at lave booking af vores zoom og vi skal selv logge ind og
oprette link og sende linket til den ansvarlige.

1.4. Runde fødselsdag (CB)
Skal vi få styr på det? Hvem vil tage ansvar?

Konklusion: CB tager ansvaret for at finde ud af hvem der (æresmedlemmer og alm.
medlemmer) har runde fødselsdag fra en vis alder og for at finde ud af hvordan vi kan huske
at ønske dem tillykke.



1.5. E-sport (NK)
FO fratager sig ansvaret

Konklusion: Vi vil prøve at finde en arbejdsgruppe som kan tage ansvaret for E-sport - først
headhunter, ellers så igennem facebook.

2. Økonomi

2.1 Status af årsregnskab 2020 (BN)

Konklusion: Til orientering

3. Idrætsgrene

3.1 Evaluering af Online træning (TBD)
Hvad synes I? Orientering om evalueringsvideo + spørgeskema.

Konklusion: TBD udarbejder et spørgeskema til medlemmerne og til Romel.

3.2 Svømning (CH)
Måske er det en god ide med medlemsmøde? Afdelingen har kørt siden efterår 2019.

Konklusion: CB rykker Julie.

3.3 Løb (CH)
Orientering vedr. dialogmødet og opfølgning på hvad der sker fremadrettet.

Konklusion: Der var kun 8 til mødet, så det var svært at få en fornemmelse af hvad folk vil.
CH vil kontakte Sabine og følge op på det. CB vil evt samarbejde med Sabine om det. Vi
starter i hvert fald med 2-3 åbne træning under breddeidræt.

3.4. Badminton (CB)
Status? Hal aftale med Discgolf?
Konklusion: NK rykker medlemmerne hos badminton afdelingen for svar på spørgeskema.
CB undersøger nærmere om misforståelse mellem Martin og Jesper.

4. Andet og sidst

4.2 Næste bestyrelsesmøde
Det bliver den 7-9 maj 2021 med et sommerhus-ophold kombineret med et overgangsmøde
med evt. de nye bestyrelsesmedlemmer.


