EMNE:
Referat bestyrelsesmøde
DATO:
Onsdag d. 29 september 2021
KL.:
19:00
STED:
Benny
DELTAGERE: Benny Nissen, Henrik Haagen, Preben Johannes Nielsen, Peter Hother,
Jacob Endahl Eriksen, Bente Andersen, Dannie Møller Vestergaard.

DAGSORDEN

Egne noter / referat

1. Valg af ordstyrer.

Henrik

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt

Næste møde

3. Præsentationsrunde, info og
snak om opgaver

Næste møde er sat til den 3. november kl. 19
hos Henrik Haagen
Punkt er gennemgået og er ikke ført til referat

Benny Nissen
Henrik Haagen
Preben Johannes Nielsen
Peter Hother
Bente Andersen
Jacob Endahl Eriksen
Dannie Møller Vestergaard
4. Nyt fra formanden

Trailcenteret kører efter planen.
Trailcenter udvalget har afholdt møde omkring
hvad der er af ønsker til centeret.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have oprettet
bestyrelsesmails der ud over skal der oprettes
en til ungdom.

5. Regnskab, budget,
medlemsstatus evt. nyt. /
• Bankforbindelse m.m.

Regnskabet er gennemgået
242 betalende medlemmer
Gennemgang af handelsbanken

kasserer Preben.

6. Evt. nyt fra udvalgene.
• Frivillighed / Hjemmeside

•

Sponsorater

7. Evaluering og gennemgang af
spørgeskema - Jacob

Skovmærker til 2022 og 2023 bestilles uden
medlemsnummer

Bente har gennemgået de nye oprettede
muligheder vedr. nem tilmelding til diverse
frivillige opgaver i klubben, herunder bl..
”adoption” af spor.Info kommer ud.
Bente vil være primus motor på den nye
hjemmeside.
Gennemgået
Der er kommet 94 svar fra medlemmer.
Der er en god blanding af svar fra
medlemmerne, både positive og konstruktive
tilbagemeldinger.
Der ses positivt på alle tilbagemeldingerne, og
den vil på blive gennemgået på kommende
generalforsamling.

8. Kontingent

Forslag til forskellige typer af kontingent, fx
nogen indeholder tøj, evt. licens m.m.

9. Medlemmer 2021 – Bente

Der kører flere normalt betalende medlemmer
rundt der har forglemt at betale kontingent for
2021, dette vurderes at være sket pga. corona
udskiftning af betalingsmetode. m.m.
Bente lægger et oplæg op.

10. Arrangementer
Julefrokost m.m.

Bente laver et opslag vedr. julefrokost, der
søges også personer til at arrangere det.
Klassikeren afholdes søndag d. 27 marts,
Henrik påtager sig at være tovholder på løbet

11. Evt.

Der aftales mere styring på mødet i så det ikke
trækker helt ud.
Dato for generalforsamling 2022, dato findes på
næstkommende bestyrelsesmøde.

Dannie Møller Vestergaard, sekretær
Mobil 30338935,
Alexandrasvej 2, 4200 Slagelse, dannievestergaard@gmail.com

