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Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Infomedlem 
Camilla Harkjær Hansen (CH), Menigt medlem Lisbeth Iversen (LI), Infomedlem Mathias Birkkjær 
Nielsen (MB), Kasserer Gitte Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn og Sekretær Signe Elkjær Bach 
(SEB). 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10/8 20: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

 Generel god tilgang til indesæson. Mailkoorspondance fra DBU mht turneringer og 
trænerkurser. Disser er sendt videre.  
 

3. Nyt fra kassereren: Lokaletilskud er kommet fra kommunen samt sponsorat fra Tømmerhandel.  
Medlemstilskud er ikke kommet. 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

 Fodbold (ungdom og senior): RH Kontingenter er kommet fra de voksne spillere 
efter bestemt påmindelse. Næste sæson kommer der sanktioner på for sent 
betalende.  Fodbold er dygtige til at bruge omklædningsrummet GKIC. Fodbold var 
ikke afvisende overfor arbejdsdag, som nu er sat til d. 26+27 sep. Der bliver højst 
sandsynligt ikke traditionel fodboldafslutning.   

 Gymnastik: GH Opstart i sidste uge. Der mangler sprit, Berit sætter noget mere af, 
Rasmus køber noget mere. Efter hvert hold skal gulvet tørres over. Biblio har spurgt 
efter et samarbejde for at fejre Pippi Langstrømpe.  

 Badminton: LI Startede i sidste uge. Aleta har anmodet om instruktør og turnering. 
 Volleyball: LI Starter i denne uge 
 Motion: MB Løbehold kører. 
 Idræt i Dagtimerne: CH Intet nyt udover et opstartsevent, som bestyrelsen bakker 

op. 
 Tennis: MB Kører fint. 
 Floorball: MB Der er købt stave. Juniorhold er opstartet, de kunne godt bruge et par 

stykker mere. Voksenholdet falder sammen med herregymnastik.  
 Aktivitetsudvalg: CH Late night i efteråret aflyses højst sandsynligt.  
 Sankt Hansudvalg: CH Intet nyt. 
 Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK Arbejdsdag bliver lørdag d. 26 sep. 

Der er kommet gelænder op ned til kælderen ved klubhus. 
 Info/ webmaster (Marie Bay): BK  
 Kontakt til klubmodul: BK og MB. Lidt knas.  

5. Nyt fra sponsor: Drøftet under pkt. 3. 
6. Kommende indesæson (frivilliglisten):  SEB sender seneste frivilligliste til bestyrelse. Der 

herefter kontrollerer og retter så den er rigtig. 
7. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Drøftet under pkt. 3. 
8. Status på to-do fra sidste møde:  Næsten effektueret. Resten er overført til næste todo. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – mandag den 7. sep. 2020 
 Kl. 19-21.30 i Klubhuset Sportsvej 
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9. Klubhus Arbejdsdag: Sat til d. 26 og 27 sep. 

 Kælder: tømme reoler, opsætte nye reoler, lave kasser med labels til grej (i den tørre ende). 
 Bænke tennis/petanque. 
 Male træværk på hus og ved grill. 
 Ophæng til haveredskaber ved hjemmeomklædning.  
 Udendørs vandhane ved grill.  
 Nyt træ på fodboldbænke (aftale med KBM og John Kudsk). 
 Nedbræk og isolering af kælderloft (helst før vinteren. 

 
10. Evt: 

 
Næste deadline Stafetten: 5 nov. 2020, 5. feb. 2021 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2020-21: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 i vintertid og kl. 19 i sommertid medmindre 
andet er aftalt. Mødekalender: 5/10 20, 2/11 20, 4/12 20 (julefrokost), 4/1 21, 1/2 21  

Generalforsamling: 25/2 21 
 


