
Referat af bestyrelsesmødet
18/1-2022



Deltager: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD) og
Nicklas Németh Kleczewski (NK)

Afbud: Jonas Kühn (JK) og Britt Stenberg Nøhr (BN)

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent
NK er tegnstyrer.
CB er referent.
CH er ansvarlig for aftenens to do-liste.

0.2 Bordet rundt
Vi alle har det godt. Vi tænker på at have en arbejdsdag, hvor vi sammen kan lave vores
opgaver.

1. Administration
1.1  Rund fødselsdag i 2021 (TBD)

Konklusion:
Vi skal være opmærksom på at flere af vores medlemmer fylder rundt i dette år.

2. Økonomi
2.1 Nyt kontingentsystem? (TBD)
1) Familiemedlemskab = en voksen skal betale den fulde pris, imens vedkommendes barn
betaler 100 kr.
2) Mængderabat, hvor man er medlem af to forskellige afdelinger = man betaler den dyreste
afdeling til fuldpris og så til den anden afdeling med 150/200 kr.
Skal vi indføre dette? Medlemmerne betaler fuldpris i dette år og får refunderet udgifter
herefter eftersom kontingent er sendt ud den 16. januar 2022.

Konklusion:
TBD kontakter Conventus’ administration og finder ud af om hvor meget man kan gøre med
Conventus.
I forbindelse med familierabat og dobbelt medlemskab hos afdelingerne - vi vil prøve at lave
en ramme/regler for dem til vores arbejdsdag.

3. Tema
3.1 Krænkelseskultur (medlemshenvendelse) (CH)
Nu hvor der er kommet en fælles opfordring til at se indad og udad hvordan ens
krænkelseskultur ser ud, kan vi ligeså godt se på Døvania og se på hvad og hvordan vi som
bestyrelse handler. Vi kunne lave retningslinjer, som er foreneligt med vedtægterne?

Konklusion:



Vi venter til den 15. februar 2022, hvor der er formandsnetværksmøde, idet krænkelseskultur
også er på dagsorden. Vi vil lige se hvad det sker til mødet, og derefter tage stilling til det. Vi
vil dog samtidigt også lave et udkast, som vi sætter på hjemmesiden, hvor vi vil understrege
at vi ikke tolererer det slags.

3.2 Generalforsamling (CB)
Til orientering:
CB gennemgår sine tanker med generalforsamlingen. Det er blevet enighed om, at vi starter
klokken 14 som sidste år. Resten af praktiske forberedelser kan gøres via. DREV.
Vi leder fortsat efter et lokale og tænker over i denne forbindelse over vores ressourcer, da vi
ikke bliver fuldtalligt i bestyrelsen til generalforsamlingen.
Vi ønsker at arrangere noget socialt for medlemmer efter generalforsamlingen.

3.3 Volleyballturnening (TBD)
Jeg har først nu fået svar fra DDI, om at deres 100 års jubilæumsfest varer hele dagen. Vi
kan således ikke kombinere vores arrangement sammen med deres jubilæum.
Vi skal derfor have fundet en dato i november 2022 og få booket hal hurtigst som muligt, så
vi kan fortsætte med at arrangere dagen.

Konklusion:
CB prøver at booke en hele hal, hvor der kan være op til 12 hold som udgangspunkt (3
baner) i de 2 første lørdage i november måned. TBD er tovholder for arrangementet.

4. Idrætsgrene
4.1 Badminton (CB)
Hvad skal det så ske med afdelingen, nu hvor vi ikke længere har en idrætsleder?

Konklusion:
NK skal kontakte medlemmerne for at finde ud af hvad det skal ske med afdelingen
fremover.

4.2 Damefodbold (CH)
Har alle medlemmer af damefodbold meldt sig ud?  Er afdelingen så formelt nedlagt?
Har vi formelt afsluttet med Anni som holdleder?
Vi skal vist lave en nyhed om dette.
Hvad skal vi gøre med alle de udstyr i loftet?
Hvem skal være kontaktperson på vegne af damefodbolds pengekasse?

Konklusion:
TBD kontakter Anni for at afklare alt de ovennævnte spørgsmål, og bede Anni om at lave en
videonyhed om at afdelingen er nedlagt.
Alle medlemmer i dameafdelingen er meldt ud.

4.3 Bowling (TBD)
Henvendelse fra Kristin vedr. aconto til et medlem.



Vi skal drøfte om vi vil udbetale en aconto? TBD har sendt en mail pr. 16/1 og forespurgt
størrelsen på aconto og orienteret om tilskud fra hovedkassen.

Konklusion: Bestyrelsen har besluttet at vi ikke låner penge ud til private udgifter.

4.4 Usikkerhed hos medlemmer (CH)
Ved tilfældige møder / under forskellige sammenhænge er der stødt på at medlemmer er
usikre på deres udbytte af kontingenter, hvordan de kan få fat i deres afdelings oplysninger,
osv. Det er stadig ikke helt afklaret fra medlemmernes side om hvordan de kan bruge deres
idrætsleder/kontaktpersoner.
Vi må være obs. på dette når vi snakker med vores idrætsledere, idet det er vigtigt at de er
synlige og tydelige i hvad afdelingerne bruges til, osv.

Konklusion:
Vi laver en servicevideo om hvad medlemmerne får for kontingentet.
Vi vil fremover være opmærksom på om at idræts lederne skal orientere nyheder godt til
deres medlemmer.

5. Andet og sidst

5.1.  Næste bestyrelsesmøde
Det bliver søndag den 13. februar 2022 kl. 11 hvor vi har arbejdsdag.
Den 27. marts 2022 kl. 11 har vi bestyrelsesmøde.


