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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15/8 22: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden: 

• Status på klubhus: Klubmodul fungerer ikke optimalt. Det er svært at se bookinger 
og nogen bookinger forsvinder. BK er på sagen. 

• Status på styrepulten til stadionuret: MB stadig på sagen. Det er svært at finde en 
løsning, hvor pulten kan bruges uden at blive ødelagt eller væk. 

• Haltider: Er endelig på plads. 

• Tagrender til telt: Vi venter på et tilbud. 
3. Nyt fra kassereren: Drøftet. 
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH afslutning d 7/10. Hallen er booket og købmand er 
i orden. Janni og Tonny stopper som fodboldtrænere. 

• Gymnastik: GH Møde inden opstart plus samling af skab og oprydning. Men der 
mangler hulahopringe. Det er godkendt inkl træningsgymnastikker. Nogle af de nye 
trænere vil gerne på kursus i træning og 1. hjælp. Holdene er næsten fyldt op og 
der er trænere nok. 

• Badminton: LI Tider er på plads. 

• Bordtennei: LI Bat60-fremstødet har givet lidt mere tilgang.   

• Volleyball: LI Nye spilletrøjer er bevilliget. 

• Motion: MB intet nyt. 

• Idræt i Dagtimerne: JL intet nyt. 

• Tennis: MB intet nyt. 

• Floorball: MB ansøgt om nye mål, 100 bolde og 50 kegler. 

• Aktivitetsudvalg: JL 4/11 er næste Late Night. Billetprisen hæves nok, da de fleste 
aktiviteter er steget i udlejningspris. 

• Sankt Hansudvalg: JL intet nyt.  

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK drøftet. 

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK når Marie Bay er færdig, overtager Mathias.  

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. 

5. Nyt fra sponsor: Intet nyt. 
6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Intet nyt. 
7. Status på to-do fra sidste møde: Drøftet. 
8. Nye medlemmer: Alle forhører sig om der er nye, der kunne gå med i bestyrelsen fra feb. 

23. 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde – mandag d. 19. sep 2022 
 Kl. 20.00 i Klubhuset Sportsvej 
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Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling:  

Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Mandag 10/10, 7/11, 5/12, 6/1 23, 6/2. 
Generalforsamling 21/2 23       

Stafetten deadline: 5. nov. 2022.       


