
 

Bestyrelsesmøde    
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 03 / 2014  
              

                                 

Mandag den 17. november kl. 18.00 – 21.30 

Skovager 5, Gevninge 4000 Roskilde 

 
Mødedeltagere: Claus Schou, Birger Jensen, og Christina Bildsøe Møller. 

Afbud:  John Petersen og Mads Jensen 

Referent:  Christina Bildsøe Møller 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

1.1 Hastesager/ændringer 

Ingen 

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 02/2014 

Underskrevet af de tilstedeværende. De manglende ved næste møde 

 

2. Sager til beslutning 

2.1 Kollegaboldbanen – hvordan skal den udnyttes! 

Når der kommer en turnering op og stå, skal tilmelding ske via hjemmesiden 

www.kolleagabold.dk 

Vi skal have en tovholder, og det kunne være fint, hvis det var en elev fra Teknisk 

Skole. Claus kontakter skolen. Alternativt vil vi forsøge at finde en tovholder fra 

dommerklubben. Claus vil endvidere undersøge, om vi evt. kunne disponere over 

banerne på andre tider end efter kl. 16.00 i hverdagene (i tilfælde af at skolen ikke 

benytter banen).   

2.2 Nytårskur 

For bestyrelse og alle i udvalgene, afholdes tirsdag den 6. januar 2015. Tid og sted 

følger. 

 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Meddelelser fra formanden. 

Var til møde i Middelfart sammen med de foreninger som også har kollegabold baner. 

Vi brugte mødet til at komme med erfaring om hvad man gør de forskellige steder. 

Foreløbig er det kun Fredericia og Ålborg som har en turnering kørende. 

Ligeledes deltaget i RIU halvårsmøde hvor den overvejende del af mødet gik på den 

nye skolereform. Michael Andersen fra Team Danmark afsluttede aftenen med en godt 

foredrag – mest brugbart for eliten. 

Var sammen med Mads til evalueringsmøde i Nyborg omkring Bike & Run. Det er en 

rigtig god måde hvorpå disse møder foregår – i år fik vi set en film om de farlige 

situationer som der kan være ude på ruten. 

3.2 Spørgeskemaundersøgelse fra forbundet – samlet svar 

Alle spørgsmål blev drøftet, og svarene blev tastet direkte ind på online skemaet. 

http://www.kolleagabold.dk/


 

4. Økonomisk oversigt 

4.1 Kvartalsoversigt 

Der er pt. DK 50.000 på kontoen, men tillige udgifter i vente. 

Alle fra fodbold har betalt. Samlet set ender de på et lille underskud på DK 624. 

Bridge har netop fået deres årlige opkrævning – et girokort til hver ”spilledage”. De 

indsamler selv og afregner samlet.  

Zumba har fået mange tilmeldinger i år. Der er manglende betaling for ca. 5 personer. 

Svømning er godt i gang med indbetalingerne. 

Bowling er også godt i gang med indbetalingerne. 

Golf skal afsluttes for denne sæson.   

4.2 Regnskab Bike & Run 

Den foreløbig opgørelse viser et resultat på DK 3.500. Sparekassen mangler at 

indbetale deres andel på DK 4.500, så overskuddet burde ende på DK 8.000. 

 

5. Sager til orientering / opfølgning 

5.1 Visionsdag strategi 2018 – 24/01-2015 

John deltager 

5.2 Landsdel Øst Møde 20. november 2014 

Mads og John deltager  

 

6. Meddelelser  

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen 

Claus skulle hilse fra John og oplyse: Sundhedsdagen blev fint afviklet og vinderen af 

konkurrencen fik sin præmie. 

 

7. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde bliver enten fredag den 16. januar 2015, alternativt søndag den 18. 

januar 2015, hvis der ikke er opbakning til en fredag aften. Generalforsamlingen afholdes i 

uge 13. 

 

 

Christina Bildsøe Møller, 26. november 2014 


