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Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Kasserer Gitte 
Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn, Menigt medlem Jane Løwe Schmidt (JL) (ikke til stede), Menigt 
medlem Lisbeth Iversen (LI), Menigt medlem Mathias Birkkjær Nielsen (MB) og Sekretær Signe 
Elkjær Bach (SEB). 
  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19/9 22: Godkendt. 

2. Nyt fra formanden: 
a. Status på styrepulten til stadionuret: intet nyt. 
b. Haltider: i orden. 
c. Tagrender til telt: Afventer tilbud. 
d. Klubmodul: se punkt 4.m. 

3. Nyt fra kassereren: Fakturaer til sponsorer sendt ud. 
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

a. Fodbold (ungdom og senior): RH fodboldholdstider er snart på plads. 90 stk til 
fodboldafslutning. RH giver deadline om hvornår info til godtgørelse skal være 
afleveret. 

b. Gymnastik: GH Gym.instruktør sygemeldt i hvert fald indtil u45. De andre 
instruktører fylder op og sæsonnen kan evt forlænges lidt. 

c. Badminton: LI Lars mangler bolde, de er bestilt i Silkeborg. 
d. Volleyball: LI Linda er positiv overfor plakat salg, processen ruller videre. 
e. Håndbold: LI Netop gået i gang, lidt opstartsproblemer med Klubmodul. 
f. Motion: MB intet nyt. 
g. Idræt i Dagtimerne: JL ikke til stede. 
h. Tennis: MB intet nyt. 
i. Floorball: MB mål er næsten på plads. Ellers alt ok. 
j. Aktivitetsudvalg: JL ikke til stede, men hun informerer via mail. Vil gerne have besøg 

af maskotten og at de må låne gymnastiks soundboks (men det skal aftales med 
gymnastik). 

k. Sankt Hansudvalg: JL ikke til stede. 
l. Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK Problemer med at få rengjort. Det er 

svært at overskue, hvornår der er udlejning og hvornår der skal være ryddet op. Der 
skal ALTID ryddes op i klubhuset umiddelbart efter et arrangement. 

m. Info/ webmaster/klubmodul (Marie Bay): BK/MB/SEB Gratis 2023 + et ekstra modul til 

håndbold uden beregning grundet alt besværet. Se fællesmail fra BK d. 23/9 22, hvor Peter 
Kriegbaum bekræfter ordningen.  

5. Nyt fra sponsor: Fakturaer er sendt ud og ingen har pt meldt fra.  
6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: drøftet under pkt. 3. 
7. Status på to-do fra sidste møde: Næsten alle punkter effektueret. Enkelte punkter går 

videre. 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde – mandag d. 10. okt 2022 
 kl. 20.00 i Klubhuset 
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8. Evt: Intet. 
 
Næste deadline Stafetten: 5. nov. 2022. 
 

Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Mandag 7/11, 5/12, 6/1 23, 6/2. 
Generalforsamling 21/2 23       

 


