
Referat bestyrelsesmøde 9. december 2020 
 
Info fra adm. + formand 
 

- Vi er lukket ned lige pt., men vores seniordamer har fået lov at træne videre, da de stiller 
op i højeste række. 

- Der er kommet en del afmeldinger nok grundet Covid-19, men forhåbentlig holder de 
fleste ved.  

- Der er nogle hold, som er gået tidligt på juleferie, imens andre laver træningsprogrammer 
eller virtuel træning i denne periode.  

- Rikke havde lavet en god plan for TeamGym, hvor det kun indebar 10 personer, der 
trænede ca. 1 time. Denne plan kan måske bruges igen, når hallen åbnes op.  

- Thomas Bak roser TeamGym for flotte resultater resultater ved Julecup 
- Thomas har haft et møde med Jørgen Skriver og Henning Elmelund, da der har været lidt 

dårlig omtale omkring, om hallen vil os det godt. Lyset er ikke altid tændt, når vi har fået 
tilladelse til ekstra haltider. Rasmus mener, at hallen både indenfor og udenfor ligner lidt 
en losseplads, men det er svært at finde ud af, hvordan og hvornår man skal henvende sig 
til halpersonalet eller Jørgen Skriver. Al kommunikation til hallen skal gå gennem Mille, 
som så videregiver det til hallen.  

- Udfordring med Dansehold og deres lokation. Der er mange aflysninger, da skolen selv har 
arrangementer. Thomas Bak har på mødet nævnt, at vi kunne bruge haltid i styrkelokalet.  
Brugerbestyrelsen tager Rasmus det op med, og Mille kontakter Jørgen Skriver omkring 
haltid. Fra Januar regner vi med, at Danseholdet mandag flyttes til styrkerummet.  
Thomas tager en snak med Laura, om hun har lyst til at fortsætte.  

- Mobilt bevægelsesprojekt –  
- Sportmaster er der stadig udfordringer med. Mille knokler for at få julegaver og til den 

rette tid.  
 
 
RUNDT OM BORDET 

- Rasmus:  
DGI kan sende en konsulent ud til at hjælpe os med finde ud af, hvad vi vil som forening.  
Det vil vi gerne takke ja til. Det er gratis J  
Fripas til dem, der ikke har råd til at gå til idræt. Vi kan indstille medlemmer, og så får de et 
års kontingent. Det er igennem kommunen. 

 
- Mille og Peter:  

Redskaber – Der forsvinder redskaber fra skolerne, som ingen kender til.  
Mille har kontaktet skolerne og kommunen, hvor redskaberne er blevet væk fra, men ingen 
kender til det. Mille søger en pulje igennem kommunen til redskaber.  

 
- Tine og Josephine: 

Udvikling og uddannelse har ikke været en mulighed i denne tid. Kurser og uddannelser 
betales af foreningen, som får tilskud af kommunen.  
 



- Mille og Peter: 
Trænerrekruttering skal der gerne lægges en plan for i løbet af februar/marts, så den nye 
holdplan kan begyndes.  
 

- Lars: 
Bamboosa samarbejdet arbejder Lars stadig på. Lars har modtaget en kontrakt, som vi kan 
underskrive, hvis vi som forening er interesseret. Vi venter til januar og beslutter, om dette 
skal køres igennem. 
 
 

Økonomi 
- Thomas fortæller, at økonomien ser super fin ud. På vores to konti stod disse 

nedenstående tal d. 9. december.  
- 615.641,66 
- 1.409.160,76 

 
 
Løn og revisor 

- Dorte vores revisor er lønnet 15 timer om måneden ca. 812 kr. i timen.  
- Lone har undersøgt igennem DGI. Vi kan få en bogholdet til 470 kr. i timen.  

De skal ca. bruge 1,5 time om måneden til at køre løn. Lone undersøger dette nærmere.  
Vi skal lige finde ud af, om foreningen skal have en intern/ekstern revisor – hvad er kravet i 
forhold til kommunen.  
Lone er på sagen. 

 
 
Forårsopvisning 

- Kan vi afholde vores årlige forårsopvisning på en ny og anderledes måde? 
Én mulighed kunne være at filme en form for opvisning ude til træningerne, så vi kan 
uploade en masse videoer/opvisninger på YouTube. Vi kan evt. tage f.eks. 50 kr. for et link, 
som de for tilsendt ved tilmelding til forårsopvisningen.  
Forårsopvisningen kommer på som et punkt til næste bestyrelsesmøde i januar, hvor der 
også nedsættes et udvalg tager forårsopvisningen videre.  

 
Evt.  

- Rasmus – Idræt for livet. Rasmus undersøger nærmere omkring dette.  
- Rasmus – avisomdeling søndag d. 20. december mangler vi hænder til. Der er samlet 20-25 

familier til at omdele aviser for at tjene 15.000 kr. til en tur til rejseholdet.  
Vi presser på hos seniorholdet, hvis de skal med. Det samme gælder trænere, der skal med 
på turen.  

- Thomas – Tak for et godt, men turbulent år. Alle har gjort en kæmpe indsats i disse tider.  
Kæmpe klap på skulderen til alle i bestyrelsen inkl. suppleanter.  


