
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 02/2021 

Teams møde 

 

                                        Søndag den 07. februar kl. 10.30– 12.00 

 

 

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

Sørensen. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 2.4 blev tilføjet: Mail til medlemmerne 

 Dagsordenen blev herefter godkendt 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Revideret plan for aktivitet start (markedsføringsplan) 

Svømning tilstræbes forlænget til og med maj.  Mads undersøger mht. livredder og 

lokaler. 

Padle reduceres fra 12 til 10 gange. 

Da det i skrivende stund er uafklaret under hvilke rammer der må dyrkes idræt i 

foråret, afholder BS et virtuelt møde tirsdag d. 15. marts kl. 19.30 som opfølgning på 

opstarts- og markedsføringsplanen. 

 

2.2 Online – er det en mulighed og hvilke? 

Yoga begyndes virtuelt. Prisen reduceres til 375,- 

Mave Ryg og Zumba undersøges 

 

2.3 Ny tovholder til Yoga, Zumba og Mave & Ryg 

Nye tovholdere har brug for en beskrivelse af opgavens omfang. MS udarbejder 

stillingsbeskrivelse for en tovholder ud fra input fra Pernille. 

Marianne er tovholder på Yoga, Zumba og Mave Ryg træning indtil sommerferien. 

 

2.4 Mail til medlemmerne 

John har udarbejdet et forslag til tekst til mail som sendes til medlemmerne, hvorefter 

de har mulighed for at frabede sig fremtidige mails fra RFI. 

Enkelte rettelser blev foreslået, men generelt stor opbakning til initiativet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sager til drøftelse / orientering 

3.1 Kollegamotionsprojekt: Opsamling 

3 personer (Christian, Hans og Lasse) har foretage telefonisk kontakt til virksomheder 

med over 10 ansatte. Virksomhederne er blevet ratet fra 1-5 efter deres interesse i 

kollegamotion. 

Indsatsen har givet 11 virksomheder som er meget interesseret i kollegamotion og 9 

som er moderat interesseret. 

Der vil blive afholdt et evalueringsmøde med deltagelse af Christian, Hans og Lasse, 

Rikke Line og bestyrelsen. Mødet afholdes enten d 18. eller 23.  februar  

HHL-indkalder. 

 

3.2 Den videre færd med den ny data vi har fået 

Den endelige planlægning af de kommende tiltag over for virksomhederne behandles 

på BS- mødet 15 marts. 

  

3.3 Dato for afholdelse af Julemærke Løbet 

Da den planlagte dato for afvikling af løbet kolliderer med Royal Run, skal der findes 

en ny dato for løbets afvikling. 29. august er 1. prioritet. 

19. eller 26. september er 2. prioritet. 

 

4. Eventuelt  

 

 

 

Referent Hanne Langager  

 


