
Referatet af bestyrelsesmødet
16/11-2022



Deltager: Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD), Nicklas Németh Kleczewski (NK)
og Jonas Kühn (JK)

Fraværende: Uffe Morell Nielsen (UM)

0. Mødestart

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

1. Administration
1.1. E-boks - Virk?  (JK)
Hvad er status med dem? Og hvem har adgang til dem?

Konklusion: TD har adgang til E-boks. CB har adgang til Virk. Det hele virker indtil videre.

2. Økonomi
2.1. Regnskab for 2023 (JK)
Hvornår er deadlinen for at lave regnskabet færdig?

Konklusion: Deadlinen er den 15. februar.

2.2. Rykker-gebyr til kontingent opkrævning (JK)
Er der et krav om at der skal stå i vedtægterne om, at der er et rykker-gebyr?

Konklusion: Det er et krav, så vi skal derfor lave et vedtægtsforslag om rykkergebyret.
JK + TBD tager opgaven.

2.3. Budget for afdelingerne for 2023 (JK)
Vi skal begynde at lave budget for 2023 for hovedafdelingen samt efterspørge budget for
2023 fra afdelingerne.

Konklusion: JK og TBD vil arbejde på det.

3. Tema
3.1. 120 års jubilæum i 2024? (CB + JK)
Skal vi for alvor begynde at tænke på vores 120 års jubilæum i 2024?
Vi kunne evt arrangere en aften i 2023 med auktion for alle vores ting fra loftet, som vi så
kunne tjene penge på til at bruge på jubilæet?

Konklusion: Vi synes at ideen er god, men vi vil arbejde videre på det når vi har fået en ny
bestyrelse, dvs. efter marts 2023.



3.2. Generalforsamling (CB)
Hvem vil tage ansvaret for at planlægge GF? Og hvornår skal vi have GF? Den 4 eller den
5. marts 2023?

Konklusion: Vi skal have generalforsamling lørdag den 4. marts 2023.
CB tager hovedansvaret for det, men JK hjælper til hvis der er behov for det.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske senest den 20. januar 2023.
Materialerne for generalforsamlingen skal sendes ud senest den 15. februar 2023.

3.3 Søge efter nye kandidater til bestyrelsen (JK)
Skal vi prøve at finde nogle nye kandidater til bestyrelsen?

Konklusion: CB vil lave en video om det i løbet af næste uge.

3.4. Vedtægtsændringer? (JK)
Skal der kigges på ændringer i vores vedtægter? Hvis ja, så skal vi snart gøre det, fordi vi
har generalforsamling allerede i starten af marts, og fristen for at sende
vedtægtsændringsforslag ud til medlemmerne er 4 uger inden generalforsamlingen.

Konklusion: Vi har kun et vedtægtsændringsforslag - nemlig det om rykkergebyr.

3.4 DDIs ekstraordinære årsmøde (CB)
Til orientering

4. Idrætsgrene
4.1. Svømning - tilskud til Triathlon? (CB)

Konklusion: Svømning afdelingen har stadig et vist beløb fra coronapulje - vi vil opfordre
dem til at bruge pengene derfra.

5. Andet og sidste

5.1 Julehygge

Konklusion: Vi holder julehygge den 6. december 2022

5.1. Næste bestyrelsesmøde
Det bliver den 12. januar 2023.


