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 Referat af bestyrelsesmøde nr. 03/2021 

 

                                        Mandag den 15. marts kl. 19.00– 21.30 

Lysalleen 177 st.tv. 

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

Sørensen. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

1.1.  Hastesager / ændringer 

 

2. Sager til beslutning: 

2.1.   Gennemførelse af forårets aktiviteter 

Vi gennemfører ingen indendørs aktiviteter i foråret. Dog undtaget, hvis restriktionerne 

tillader det, sættes floorball og padel i gang. 

 

2.2.   Nyhedsbrev – medlemmer og arbejdspladser. 

Vi vil sende et nyhedsbrev ud med ca. 1 mdr. interval. 

Nyhedsbrevet skal være fælles for både virksomheder og enkeltmedlemmer 

Vi bruger Campaign monitor til at lave nyhedsbrevet i.   

Det er vigtigt at nyhedsbrevet er kort og opleves som relevant for modtagerne. 

Hanne er redaktør på nyhedsbrevet og John er digital supporter. 

 

2.3.   Tilbagebetaling for aktiviteter forår 2021 

Badminton og svømning er de eneste aktiviteter som har betalt kontingent for foråret. 

Badminton: Tilbagebetaling af halvdelen af kontingentet. 

Svømning: Tilbagebetaling af halvdelen af kontingentet. en evt. “lokke pakke” til næste 

sæson, kan komme på tale, aftales senere. 

 

3. Sager til drøftelse: 

3.1.   Kan vi øge vores udendørsaktiviteter? 

Vi vil gennemføre enkelt gangs “event” udendørs.  

Følgende aktiviteter kan være muligheder: mave, ryg træning, yoga og zumba. 

RFI vil undersøge mulighederne for at facilitere gåture evt. med oplysning undervejs, evt. 

i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening,  

MJ spørger Hanne E om hun vil være interesseret i at være gåtursleder, deltagerne betaler  

Fx 10,- kr. via mobilepay. 

MJ kontakter Kim fra “Rigtige mænd” med henblik på at afdække mulighederne for at starte 

mountainbike op.  



 

 

3.2.  Hvordan arbejder vi videre med indsamlet data fra projektet? 

Vi bruger mailadresserne til at sende nyhedsbreve ud. 

Vi afventer strategimøde med Rikke Line for yderlige tiltag. 

 

3.3.  3-bold stævner – samarbejde i regionen 

Forbundets 75-års fødselsdag markeres med 3- bold stævner.  Forår/ efterår 

Mads orienterede om konceptet. 

Fristen for at melde sig til som arrangør er 22. marts.  

Vi melder os til som arrangør til efteråret. 

 

 

4. Økonomisk oversigt: 

4.1. Status  

Der er ikke sket så meget siden sidst. 

Regnskabet revideres i uge 12 

 

4.2. Hjælpepakker  

Der er søgt om dækning af kr. 16500,- i Lokalforeningspuljen til dækning af manglende 

Grundkontingent. 

 

5. Sager til orientering / opfølgning: 

5.1.  Julemærkeløbet 2021 

Løbet afholdes 26. september. Compass gruppes rolle er lidt uafklaret, men der forventes en  

Afklaring fra Julemærkefonden indenfor en måned. RFI er klar til at løfte opgaven alene. 

5.2.  Cykel Touren. Konceptet er udviklet af Claus og Steen fra forbundet med inspiration fra 

Tæl skridt- kampagnen. Det var oprindeligt planlagt til afvikling i forbindelse med Tour de 

France i DK 2021. På trods af at TDF er udskudt til 2022, forsøges konceptet alligevel udviklet i 

2021, dog i et mindre omfang.  

Følgende byer er med: Roskilde, Nyborg og Vejle. 

Tanken bag dette koncept har hele tiden været, at det skal være enkelt for foreningerne at 

afholde.  

Vi afventer melding fra forbundet om hvornår vi kan skyde konceptet i gang 

 

6. Eventuelt:  

Intet 

 

Referent Hanne Langager 


