
 

Referat af kort BS møde 4 juli 2020 hos Hanne (03-2020) 

Tilstede: Claus, Mads, John, Pernille, Marianne og Hanne 

Dagsorden til det korte møde  

1. Udarbejdelse af markedsføringsplan for efteråret 

2. Dato til generalforsamling og andet i den forbindelse 

3. Kort ”overflyvning” over efteråret aktiviteter 

4. Fastlæggelse af BS møder i efteråret 

 

Claus bød velkommen og konkluderede bla. at den foregående Corona nedlukning har lært os at 

Skypemøder kan bruges oftere. 

Orientering om at der pt er 5 hold tilmeldt til fodbold. 

Tiden fra 17-18 i pigesalen på Sct. Jørgens skole benyttes pt ikke. 

1. Udarbejdelse af markedsføringsplan for efteråret 

Vi har i samarbejde med forbundet lavet tekster til Facebook til alle 8 aktiviteter og vi har lavet en 

fællesflyer. 

Hjemmesiden er opdateret og vi tilstræber at skabe sammenhæng mellem hjemmesiden og 

Facebook i vores markedsføring. 

 

Følgende overordnede principper blev aftalt: 

 

Hver aktivitet markedsføres to gange på Facebook efter fordelingen 60/40 (750 kr. - 250 kr.) 

Hver aktivitet markedsføres for 1000 kr. ialt, dog kun 500 kr. til bowling 

Fællesflyer trykkes i A5 på begge sider. . Pris ca. 2000 kr. 

Flyeren husstandsomdeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Følgende markedsføringsplan blev lagt 

 

aktivitet deadline ansvarlig 

fællesflyer sende elektronisk til 
nuværende medlemmer 

? John, Claus 

1. gang annoncering på 
Facebook (- vandaerobic) 

uge 32 Claus 

2 gang annoncering på 
Facebook (+ vandaerobic) 

fredag d 21. august Claus 

vandaerobic ? Claus 

fællesflyer uddeles  ? hele BS 

 

 

2. Dato til generalforsamling og andet i den forbindelse 

 
18 august KL 19. Sandwich til bestyrelsen v/ John 

Ny formand for RIU inviteres? 

 

 

3. Kort ”overflyvning” over efteråret aktiviteter 
Husk grundkontingentet er steget med 10 kr.,  

Mads ændrer selv. John laver budget til bowling. 

Flyer til hver aktivitet er færdig medio august. 

 

4. Fastlæggelse af BS møder i efteråret 

 

23. september Temamøde: opfølgning på udviklingsmøde 5 december 2019 (suppleant og 

Webmaster inviteres) 

16 november ordinært BS hos Mads 

 

Afslutningsvis fortalte Claus om Køge paddelcenter. I det hele taget er Køge meget inspirerende 

og vi kunne lære noget af dem! 

 

Referent Hanne Langager 

 

 

 

 

 


