BESTYRELSESMØDE
Tirsdag 15. sep. 2020 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Lærke Andersen Afbud:

1.

Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Lars Pedersen har været og afleveret billeder til Oves søn.
Rygtet siger, at han er begyndt at komme på NR, men det er
ikke korrekt, ifølge Lisa. Det er heller ikke planen, at han
igen bliver en del af huset.

2.

Formand Lærke

Opfølgninger fra sidst:
• Hvordan er det gået med postkassen?
Der er blevet lagt en grøn mappe inde hos Lisa (ved kassen),
hvor der kan lægges boner i. Christian tager et billede og
lægger den op på udvalgssiden, så alle er orienteret.
• Ansøgning til en pulje fra DIF og DGI ”Sommertiltag” –
Christian ville prøve med en ansøgning – Hvordan er det
gået?
Fristen er udsat til ultimo oktober. Der skal laves
arrangementer, som vi ikke tager noget for, for at kunne
søge. På grund af corona bliver det svært at igangsætte
noget, så vi søger ikke i denne omgang.

3.

Kasserer Christian

Klubtøj og medlemmer
• Jeg vil foreslå, at alle nuværende - og i september måned
nye medlemmer - i alderen 6-17 år får 100 kr. i rabat til køb
af klubtøj. Formål: Honorere loyalitet til nuværende
medlemmer, kapre nye "ekstra værdifulde" medlemmer og
synliggøre foreningen også på tøj.
I lyset af det fortsat budgetterede underskud for året, vil vi
hellere vente og se med særlige tiltag for tøj.
• Lærke: kan vi måske få lavet noget reklame til nyhedsmailen
eller andet?
Lise-Lotte laver et opslag/indlæg via hjemmesiden som
reklame for klubtøjet
Lærke har aftalt med Mette, at hun tager prøver med ud til
junior/ungearrangementet på fredag den 18. september.

4.

Næstformand LiseLotte

Nordlys Vækstpulje
• Hvilke områder kan puljen være relevant for?
Charlotte kontakter Andreas og Theresa for at høre, hvad
der skal udskiftes i speakertårnet, og hvad der skal gøres
ved oval- og pasbane. Og til hvilken pris. Lise-Lotte laver
ansøgning.

5.

Medlem Charlotte

Mixer til musikanlæg
• Se pkt. 4

6.

Kasserer Christian

Økonomistatus
•

Den generelle status på økonomi:
Det budgetterede underskud for året ser ud til at blive ca. kr.
35.000. Det er bl.a. et udtryk for, at vi har haft færre
aktiviteter. Vi kunne derfor fx lave Halloween-stævnet
gratis (vi kan bruge ca. kr. 5.000). Derudover er der husleje
til Lisa og overskridelse af budgettet for pasbanen.

7.

Formand Lærke

Evt.

8.

Referent

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

