
 

 Referat af bestyrelsesmøde nr. 02/2020 

(Skype) 

 

                                        Mandag den 06. april kl. 16.30 – 18.00 

 

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

Lützhøft Jensen, og Marianne Sørensen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Ny dato for generalforsamling, samt i hvilken form 

Generalforsamlingen gennemføres i reduceret form dvs. uden mad. Vi stræber efter at 

kunne afholde den sidste del af august. 

 

 

2.2 Aflyst fællesmøde 22/04 – flytning eller aflysning 

Fællesmødet udsættes til 2021 – stadig i foråret. 

 

2.3 Forlængelse af aktiviteterne med tre/fire gange 

Aktiviteterne forlænges, hvis der åbnes op fra den 13/04 

Svømning forlænges under alle omstændigheder ikke. 

Mulighed for at rykke aktiviteterne udendørs, kan overvejes. 

 

 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Maj aktivitet - kun for kvinder 

Aflyses 

 

3.2 Julemærkeløbet 

Samme “opskrift” som sidste år 

Datoen udestår 

Der afholdes planlægningsmøde i slutningen af april 

Vi er med som den eneste forening 



 

3.3 Nyt bestyrelsesmedlem 

Marianne vil gerne stille op 

Der skal findes en suppleant, alle opfordres til at lede 

 

3.4 Kræmmermarked 

Aflyst i maj 

Skydes sikkert til efteråret, det er uafklaret under hvilke vilkår markedet afholdes 

 

3.5 Nye PR-materialer samt annoncer (godkendt ansøgning fra foreningspuljen) 

Vi har fået bevilliget 30000 kr. 

Der er lavet udkast til forskelligt grej f.eks. siddeterninger, Beach flag, roll ups, artikel 

i avisen i efteråret, samt annoncer hen over året. 

Den første annonce har været i med Corona hen over. 

 

3.6 Kollegamotion – på hjemmesiden 

Flyttes fra arrangementer til idræt og motion.  

 

4. Økonomisk oversigt 

4.1 1. kvartal 

Regnskabet følger budgettet, alle har betalt kontingent. 

 

 

 

 

5. Eventuelt 

Evaluering af Skype, godt til at træffe ja/nej beslutninger med. Det er rigtigt godt i stedet for 

at maile frem og tilbage mange gange. Men Skype skal ikke træde i stedet for et almindeligt 

møde. 

Pernille har udstyr i sin kælder, det bliver hentet af Claus og bragt til vores lager 

½ times møde i ugen efter påske onsdag d 15 april kl. 19,30 

Næste ordinære BS er hos Hanne ellers skype 1. maj 

 

 

Refent Hanne Langager. 

 

 


