
 

 Referat af bestyrelsesmøde nr. 01/2021 

Teams møde 

 

                                        Lørdag den 16. januar kl. 9.30 – 11.00 

 

 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, Hanne Langager og Marianne 

Sørensen. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af punkt 4.3 Fastsættelse af grundkontingent 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Udsættelse af ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen udsættes til uge 24 eller 25 (sidste halvdel af juni) 

Vi undersøger om vi kan låne håndboldklubbens lokaler. Generalforsamlingen 

tilstræbes afholdt på en onsdag. 

 

2.2 Udsættelse af foreningsmøde 

Mødet udsættes til marts måned, eller når vi må forsamles mere end 10 personer igen. 

 

2.3 Sæsonstart af aktiviteter 

 Markedsføringsplan med liste over sæsonstart 2021 blev gennemgået og tilrettet. 

Sæsonen for vandaerobic er kort derfor spørger Mads deltagerne om holdet skal 

gennemføres. 

Kontingentopkrævning til bowling afventer sæsonstarten.  

Svømmerne har betalt for forårssæsonen som de eneste, det blev derfor besluttet, at for 

de svømmere der tilmelder sig sæson 21-22 reduceres prisen svarende til de 

manglende gange i sæson 20-21 

De medlemmer det handler om giver Mads separat besked. 

 

Vedr. markedsføring: 

Markedsføringen på Facebook foregår efter markedsføringsplan  

De hold der mangler deltagere ved sæsonstart, kan boostes en ekstra gang. 

 

 

 



 

 

 

Budgetrammen for markedsføringen er kr. 10000,- Claus styrer rammen. 

Hvis aktiviteterne ikke kommer i gang i uge 9 alligevel, vil vi give lyd fra os på 

Facebook i uge 7 f.eks. om “Den aktive pause 10 i 12”. 

 

2.4 Crossfitinstruktør – jf. seneste mail  

Beslutningen om at uddanne en instruktør sættes i bero indtil der er mere normale 

forhold omkring afvikling af idrætsaktiviteter. 

 

2.5 Opfølgning jvf. liste 

Bilaget blev gennemgået og tilrettet. 

 

2.6 Fastsættelse af BS møder 2021 

På grund af de særlige forhold i dette Corona forår, blev det besluttet kun at fastlægge 

møder for 1. halvår af 2021 

BS lørdag 6. februar kl. 10.00 på Teams 

BS mandag d 22. marts kl. 19.00 hos Marianne (alternativt på Teams) 

BS heldagsmøde søndag d 25. april kl. 10.00 hos Marianne 

 

 

3. Sager til drøftelse / orientering 

3.1 Aftalt møde med Katrine ang. Julemærkeløbet 

Ansøgning er godkendt af kommunen og pengene til afviklingen er bevilliget. Der er 

aftalt et nyt møde med Katrine den 3. marts på julemærkehjemmet. Er et fysisk møde 

ikke muligt, vil det blive af som et Teams møde. 

Både John, Claus og Mads deltager i planlægningen. Løbet afholdes som 

udgangspunkt i lighed med løbet i 2019 – søndag den 12. september.  

 

3.2 Kollegamotionsprojekt: Status (deadline 31/01) 

Pengene på kr.25.000,- er bevilliget og tildelt foreningen. Der var stemning for at vi 

prøver at iværksætte en indsats hvor vi kontakter en række firmaer udelukkende med 

henblik på at registrere kollegamotion og generelt udbrede kendskabet til 

Firmaidrætten/RFI og deres kampagner og digitale tilbud. 

Claus, Hanne og Rikke Line aftaler det videre forløb.  

 

 

 

 

 

3.3 Skal vi afholde strategimøde med Rikke Line virtuelt? 

Nej. Det er vigtigt at vi er fysisk sammen, da vi ikke kan få den kreativitet frem som vi 

ønsker, rent virtuelt. 

 

3.4 Virtuelle tilbud til virksomheder både på vores hjemmeside, samt en mail 



Der er lagt et link på vores hjemmesiden, som kan tilgås på forsiden. Herfra kan man 

linke direkte til de aktuelle muligheder som er lige nu.  

Forbundets digitale tilbud vil blive lagt på vores Facebookside løbende. 

 

 

4. Økonomisk oversigt 

4.1 Årsregnskab 

Vi har overskud selvom der har været nedlukning. Et første udkast af regnskabet blev 

gennemgået. 

 

4.2 Revidering af årsregnskab 

Regnskabet skal revideres selv om generalforsamling er udskudt. Revisionen foretages 

i slutningen af februar. 

 

4.3    Grundkontingent 

Fastholdes ved 150,- kr. for voksen, 60,- kr. for børn og 1500,- kr. for hold. Alle priser 

indregnes som vanligt i aktivitetskontingentet.   

 

5. Eventuelt  

Hanne deltager i infomøde om projektet “Sammen i bevægelse” tirsdag d 19. januar. 

 

 

Referent 

Hanne Langager 


