BESTYRELSESMØDE
Torsdag. 15. april 2021 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:

1.

Ordstyrer

2.

Formand Lærke
Andersen

3.

Formand Lærke
Andersen

Referent: Lise-Lotte
Afbud:

Er der punkter til evt.
• Theresas mail ang. Pinsestævnet
• Den nye bestyrelse opfordres til at tage punktet om
budgetter fra udvalgene op på nogle af de første møder og
derefter have dialog med udvalgene om det efterfølgende.
• Banko
• Berit vil gerne have adgang til FB siden, så hun kan sætte
banko op. Charlotte hjælper hende hermed.
Opfølgninger fra sidst_
• Rengøringsdag
• Alt er blevet renset ned udendørs og indendørs på NR med
Virkon S og højtryksrenser. Derefter malet.
•
Generalforsamling
• Hvad gør vi? Online eller fysisk?
• Vi holder fysisk generalforsamling den 8. maj kl. 14 med
tilmelding via Sporti senest 5. maj. Vi sender indkaldelse ud
senest 18. april og beder om indsendelse af forslag senest 1.
maj.
• Dato?
• 8. maj kl. 14
• Valg af bestyrelse:
o På valg:
§ Formand Lærke Andersen – genopstiller ikke
§ Næstformand Lise-Lotte Holmgreen –
genopstiller ikke
§ Menigt medlem Charlotte Vestergaard –
genopstiller
§ Suppleant: Sara Mogensen - genopstiller
o Ikke på valg
§ Kasserer Christian Holmgreen
§ Menigt medlem Berit Brink Rahmberg
• Forslag til ordstyrer?
o Jens Mortensen
o Jørgen Dalby
o Hans Houmøller
• Medlemmers forslag
• Skal indsendes senest 1. maj
• Fordeling af opgaver
• Tilmelding i Sporti (Charlotte)
• Dagsorden (Lærke)
• Kage: indkøb og serveringsklar (Lise-Lotte)
• Projektor og lærred i hallen (Charlotte), ellers printes
• Opstilling af stole (alle)

•
•
•

Kaffe og brygning heraf (alle - Charlotte tjekker beholdning)
Der skal indkøbes tallerkener og kopper (Berit)
Bestyrelsen mødes kl. 12 på NR (alle)

4.

Medlem Charlotte
Vestergaard

Stævner og andre aktiviteter
• Budgetter
• Budgetter for de første to arrangementer er afleveret til
kassereren.
• Budgettet for pinsestævnet er med en del forbehold bl.a.
pga. corona. Charlotte fornemmer, at der ikke er opbakning
til at lave budgetter, da stævnet tidligere er kørt selvstændigt
• Restriktioner
• Der er et forsamlingsforbud udendørs på 50 for børn. Der
bliver først meldt noget ud for pinsestævnet 21. april. Der er
også mulige problemer med at få udenlandske dommere til
landet ift. pinse og WR stævner
• Frivillig arbejdskraft
•

5.

Kasserer Christian
Holmgreen

6.

Formand Lærke
Andersen
Referent

Økonomistatus
• Vi har 293 medlemmer, der har betalt pr. 15. april 2021
•
Evt.

7.

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

