REFERAT
STRATEGIMØDE
Dato: torsdag d. 30. juni 2016 – Kl. 17:00-ca. 22.00
Ordstyrer: Lars
Afbud: Torben F

Referent: Henriette/Andreas

Facebook



Opslag om turudvalg laves af Henriette
Der skal ryddes op på hjemmesiden – gamle og unødvendige opslag slettes.

Bestyrelses struktur: Forventninger







Frivilligt arbejde
Accepter hinandens lyst til at deltage
Man hjælper det man kan og vil – og det er i orden!
Personlige forhold >< professionelle forhold
Hold en pæn tone og brug en  når der kommunikeres på skrift
Vi skal kunne rumme hinandens meninger og fremme den gode diskussion

Facebook-gruppen



Skal den nedlægges?
o Tænk over tonen
o Diskussioner tages ikke over facebook
Vi beholder gruppen
o Udelukkende til information
o Diskussioner/spørgsmål tages til møder

Referater


Skal være mere uddybende – især når det omhandler pengesager

Hvad er bestyrelsens arbejde?









Det er IKKE at lave ture osv.
Ovenstående planlægges i udvalgene
Evt. laves en skrivelse om hvad vores arbejde er
Effektive og korte møder
Økonomi
Administration
Store arrangementer(økonomi)
Årskalender(hvor mange stævner/kurser/mm)

Konstituering



Skal vi afholde et konstituerende møde efter generalforsamlingen?
Vedtaget!

Ændringer til dagsordenen for bestyrelsesmøder






Ingen referat oplæsning
Ingen gennemgang af udvalg
Hurtigt økonomioverblik
Opfølgning jf. referat fra 20. maj – Godkendt
Referat gennemgås og godkendes efter hvert punkt

Bestyrelsesmøder



Hvor ofte skal vi mødes?
o Januar, februar, april, maj, september, november
Mødekalender laves hvert år til det konstituerende bestyrelsesmøde i februar.

Beslutninger i bestyrelsen




Over halvdelen skal være repræsenteret iflg. Regler.
Bestyrelsesmedlemmer der ikke er til stede tæller som en blank stemme.
Et bestyrelsesmøde aflyses derfor hvis der ikke kan besluttes ved afstemning = hvis under
halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Hvad skal vi tilbyde?



Alle må byde ind
o Vi skal lytte
o Hvad vil medlemmerne
Sport:
o Vi rammer bredt inden for sporten – både inden for ”top ”og ”bund”
o Vi fortsætter med sport som hidtil

Frivilligt arbejde
o Hvordan for vi flere til at byde ind?

Toplag til baner
o Rasmus mener at vores toplag ikke kan holde så mange år som først antaget, og at der skal
nyt til inden for 3-5 år.
o Det gælder både ovalbane og pasbane
o Det drejer sig om en udgift på 150.000
o Dette prioriteres højest inden for faciliteter.

Brochure
o Hvordan gør vi opmærksom på os selv?
o Andreas og Henriette udarbejder en reklameposter

