
Bestyrelsesmøde d. 17. marts kl. 18.30 HJEMME HOS KENT

Vært historik

Dato 9/6 11/8 15/9 20/10 24/11 12/1 25/2 17/3

Vært Lone Kell Jeanette Eskil Jan Skype Skype Hos Kent

1. Repræsentantskabsmødet, info og reflektioner - Kell og Lone
Stille og roligt. Ny formand valgt, Poul Mouritsen. Største diskussion var omkring regnskabet - ikke pga. resultatet, der med
et underskud på ca. 60.000 kr er fornuftigt, men der var lidt rod i tallene i det udsendte regnskab.

2. Projekt nye medlemmer - Thomas
a. Kort status

Succes med virtuel introduktion. P.t. ca 25 prøvemedlemmer. Har taget tid for og Iben og Andreas at sætte op.
b. Næste skridt

Iben og Andreas laver drejebog til del 2 (12/4 + 10/5). Vi har søgt DIF/DGI puljemidler til del 2.
Der kommer også  en del nye til ungdom (ikke-virtuel).

3. Projekt 60+ - Lone
a. Kort status

Stor succes. Både eksisterende og nye medlemmer deltager,
Nye får tilbudt prøvemedlemsskab på samme vis som ovenstående projekt.

4. Klubtræning
a. Fortsat baner på nettet?

Der giver en inkluderende effekt af at have fremmøde fremfor at banerne frit kan downloades. Men vi kan stadig
ikke mødes mere end 25 ad gangen (udendørs). Vi fortsætter p.t.

5. Igangsættelse af strategi arbejdet
a. Virtuelt må kunne bruges, det kan resten af verden ;-)
b. “Pan-post special” forventes omdelt til påske (afhængig af Corona situationen).

-------------------------------------
Start på punkt 6, senest kl. 19.45:

6. Regnskab 2020 - Kell

7. Budget 2021 - Kell

8. Virtuel generalforsamling d. 8/4 kl 19.30
a. Zoom link, vil du danne linket Jeanette?
b. OK: Udsendelse af dagsorden
c. Udsendelse af regnskab. Kell sender ud efter revisionen.
d. OK: Dirigent, Finn Hother
e. Pan præstation udsættes? Nej, kandidater efterlyses.
f. På valg: suppleanter: Eskil og Thomas. Eskil genopstiller ikke.
g. derudover bestyrelse: Jeanette og Lone er på valg. Lone genopstiller ikke som formand.
h. Revisor: Hans Vendelbjerg på valg
i. Praktisk afholdelse, sidder nogle på Sil?

Info og status punkter:

9. Kongelunden - nyt samarbejde - Lone
a. Hvem vil koordinere med projekt Kongelunden? Spørg medlemmer om nogen kan hjælpe, via intern FB gruppe.



Pt ikke iværksat, det får jeg gjort

10. Status på logo og sponsor logoer på Folleren? - Thomas

11. Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe - Kell

Næste møde:

12. Status, bålhytte
13. Silistria

a. Montering af fliser over bordplader  i køkkenet
b. Male køkken? Male gang?

Evt.

Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi
Næste møde:

Fremtidige punkter
Klubtur til Slovenien


