
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 20/4-2020 kl. 19.00, Skype                    
Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10 19/11 19/12 18/2 5/3 22/3 20/4 

Vært Ulrik Lone Kell Lone Jan Jeanette Ingen 
forplejning 

Kent Skype Skype 

 
1. Ny klubtræner - Lone 

a. Ingen ansøgninger 
 

2. Generalforsamling,  
Forslag afholdes på Skype primo maj - Lone 

a. Udsendelse af regnskab - er tilgængelig på SIL 
b. På valg: Kent, Kell, Ulrik er på valg, hvad med revisor? Derudover de to suppleanter: Eskil og Henrik 
c. Revisor: Jan Thomsen på valg, villig til genvalg 
d. Forplejning: Pizza, øl, vin, vand og slik 
e. Dirigent, Finn Hother har accepteret 
f. Årsberetning skal udsendes - er udsendt 
g. Særlige punkter  
h. Pan præstation - er besluttet 
i. Opdatering af Pan figuren (mangler emblemer fra en del år) - Kent påtager sig opdateringen 
j. Æresmedlem 

 
3. Individuelle træningsløb - Lone 

a. Status 
 

4. Opfordring fra DOF - Lone 
a. Modtaget pr mail d. 16/4 

DOF har modtaget flere henvendelser fra klubber, i forlængelse sidste uges vejledning omkring individuel træning. 
Klubberne har henvendt sig for at høre om muligheden for at sende en donation til DOF i forbindelse med 
individuelle træninger. Se bilag 1.  
Bestyrelsen har pr mail på forhånd nikket til at Pan bidrager, vi skal aftale med hvilket beløb og hvordan. 
 

5. Skal der laves en ny udmelding angående Corona nedlukning? - Lone 
 

6. Kan vi under Corona nedlukningen gøre noget for at fastholde kontakten til ungdomsløberne? - Jeanette 
 
Korte punkter: 
 

7. Ny løbstilmelder, Bent Nielsen vil gerne stoppe 
 

8. Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen - Kell  
 Kell tegner en forsikring, hvorefter Pan arbejder videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring 

 
9. Præsentations tavle v. Sil. etablering forår 2020? 
10. Er der behov for en ny medlemstype? For personer, der gerne vil hjælpe, men som ikke er så aktive? 

 
 
Evt. 
 
Dato for næste møde?  
 
Oversigt over klubbens materiel  (laves ved lejlighed) - Jan 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  
Kommende møde: 
 
 
 
Bilag 1 



 

 


