
 

 Referat bestyrelsesmøde nr. 04/2019 

(ekstra ordinært) 

 

                                        Torsdag den 19. september kl. 18.00 – 21.00 

Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, Hanne Langager, Pernille 

Lützhøft Jensen, Bitten Petersen og Marianne Sørensen. 

 

Afbud: Hanne Langager 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden – emner i punktform 

Indledning for årsagen til dette ekstraordinære møde. Vi har efter sommerferien kunne 

konstatere, at vi ikke formår at holde på vores medlemmer. De faste aktiviteter året igennem 

er en vigtig del af foreningen – ingen aktivitetsmedlemmer er lig med ingen medlemmer og i 

sidste ende, ikke nogen forening. Til sæsonstart her i efteråret har vi af fire udbudte 

aktiviteter, måtte aflyse de to. Der er flere årsager til at vi ikke får nogen tilmeldinger, og det 

er årsagen til mødet her i dag. 

    

2. Årshjul på alt i foreningen 

Vi diskuterede et årshjul, hvor vi forinden mødet, havde modtaget et dynamisk dokument, 

hvori vi alle kunne skrive ind. Vi var alle enige om, at det er en god ide, og et godt redskab 

for at skabe overblik. Men for ikke at gå for meget i detaljer, valgte vi at arbejde videre med 

årshjulet på det næste BS-møde. 

 

3. Forhåndstilmelding til den næste sæson 

En vigtig ting for os, er at vi fastholder vores deltager imens de er i gang med aktiviteten. Vi 

vendte hvordan man på hjemmesiden kunne forhåndstilmelde sig. John kommer med et 

oplæg på hvordan det kan gøres. 

 

4. Hvordan får vi flere hænder???? 

En af de afgørende ting som er med til at skabe medlemmer, er den personlige kontakt. Men 

også det faktum at komme ud i byen med flyvers og sætte op er vigtigt. Vi bliver nødt til at 

have nogle flere hænder end dem i bestyrelsen. 

   

5. PR / medieudvalg??? 

Dette blev vendt, her kunne HTX på teknisk skole være en mulighed samt på Absalon, men 

intet blev besluttet. 



 

 

6. Foreningsforløb 

Vores konsulent har foreslået os et foreningsudviklingsforløb. Det er vi indstillet på at vi 

gerne vil, men det skal ikke bare være bestyrelsen som skal være med, der skal flere med 

længere ude i systemet 

 

7. Nyt/nye events – seminar den 02. november i Nyborg. 

Årets Bike & Run har vi måtte aflyse, kun 12 hold havde tilmeldt sig onsdag aften (18/09). 

Her havde vi ellers sat ind med annoncer i 5 uger, samt en online version midt i forløbet, af 

en uges varighed. Det viser igen hvor svært det er at få folk. Til gengæld havde vi stor 

succes med Julemærkeløbet, hvor mere end 300 havde tilmeldt sig. Det er noget vi arbejder 

på at gøre igen i 2020. Mænds motionsdag kunne være et nyt tiltag i 2020. Vi må også 

erkende, at event er noget som gør os synlige, men ikke skaber nye medlemmer! Igen en 

anden måde at bruge vores penge på, end at bare indrykke en annonce. Mads tilkendegav, at 

han vil tage til event seminar den 02/11. 

  

8. Nye tilbud i foreningen 

Vi lever, forstået på den måde, at andre finder frem til os, og byder ind med ting som der 

kunne tilbydes til vores medlemmer. Ingen tvivl om, at nye ting skal komme hvert år, hvis vi 

ikke bare skal syne hen. Vi lavede en lille brainstorm, og foreslog at vi lavede en ”fag mod 

fag” turnering i floorball to gange i december. Mads forhører sig hos Nanna. Vand aerobic 

kunne også være et nyt tiltag – Mads arbejder videre med det. 01/10 indrykkes endnu et 

Facebook opslag omkring Floorball, nu med løbende tilmelding. 

 

Referent 

Claus Schou  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------  ----------------------------------------  

Formand Claus Schou    Næstformand Mads Jensen 
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Kasserer John Juul    Sekretær Hanne Langager 
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Best. Medlem Pernille L. Jensen 


