
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. december 2022 kl 18 i hos Stig. 

Deltagere: Anders Knudsen, Sebastian Hansen, Torben Kristensen, Henrik Mathiesen, 

Lykke Berg Mathiesen, Stig Andersen og Henriette Hansen 

Afbud:  

Referent: Henriette  

Forplejning: Der er bestilt mad udefra 

 

1. Godkendelse af dagsorden + referat - godkendt. 

2. Gennemgang af erindringsliste.   

Dato for generalforsamling bliver onsdag d. d. 8. februar. Anders skriver indkaldelse, Lykke sender 

den ud. Helmuth har sagt ja til at være dirigent.  

3. Gennemgang af To-do-liste  

- Punkt 8 drøftes også på dette punkt. I drøftelsen blev der inddraget medlemsafgift til DOF. Torben 

og Stig skriver et forslag, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.   

Pr 1/1 er der nye krav til Find-Vej-I-kort på den nye hjemmeside - Sebastian og Anders skal mødes 

for at lave en plan.  

Stig vil få lidt kontakter vedr InterReg i Rostock på en snarlig (privat) tur dertil. 

4. Gennemgang af økonomi + skyldnere: 

- der mangler regnskab fra Trail på Klinten. 

Optælling af klubtøjslager sker når der er modtaget tøj fra Trimtex (sidst i december).  

Skyldnere; To medlemmer har fået sidste chance for indbetaling.  

Lykke skriver i månedsmail om mulighed for at købe SportIdent-brikker fra den officielle 

hjemmeside - bestyrelsen kan hjælpe med at finde hjemmeside ved behov. 

5. Nyt fra samarbejdspartnere (HG, NIU, ØK, DOF).  

HGV opfordrer til at alle bestyrelser i HG meldes ind i HGV - tages op på næste møde.  

6. Status for og evaluering af arrangementer:   

Sjællandssprinten - Torben er stævneleder. Banelæggere er Anders og Henrik. 

Trail på Klinten - 8/10-2023.  

Foreningernes Dag  



Klubmesterskab 5/11-2023 

Divisionsmatch 24/9-2023 - Der skal findes stævneleder og banelægger. Claus Børsting har sagt ja 

til at være banelægger. 

DM Hold 2027 Henriette er stævneleder. Stævnekontrol er Torkil Hansen.  

7. Nyt fra udvalgene/ bestyrelsesmedlemmerne:  

Der har været møde i træningsudvalget, og lagt en foreløbig træningsplan.  

Henriette stopper ved generalforsamlingen og modtager ikke genvalg, så der skal findes en ny 

sekretær.  

8. Forslag fra Lykke - ungdomsmedlemmer som gratis passivt medlem - se punkt 3. 

9. Næste møde og forplejningsansvarlig:  

Næste møde 18/1 kl. 19 i klubhuset.  Anders sørger for forplejning. 

10. evt.   

Orientering om fremtidsplaner for Englebakkerne.  

Anders deltager i brugermøde om Fruens Plantage 20/12. 

 

To Do-listen: 

Alle: Overveje Hvilken indsatsområde skal vi fokusere på? 

Anders: Opdatering på Find vej i-kort  

Sebastian: Opdatering på Find vej i-kort 

Henrik: Inter Reg - tur 

Stig: Inter Reg-tur 

 

Erindringslisten: 

Deadline Aktivitet Bestyrelsesansvarlig 

1/1 Indberette stafetsamarbejde til DOF  

15/1 Erklæring om indhentelse af børneattester til kommunen Kasserer 

Uge 3 Dato for afholdelse af generalforsamling udsendes senest Formand 

31/1 Indberette medlemstal til DIF/ DOF (opgørelse pr 1/12) Kasserer 

31/1 Emner til HGV- pris indstilles til HB bestyrelsen 



1/2 Emner til Sport Awards indstilles bestyrelsen 

Ultimo januar Finde dirigent til generalforsamling bestyrelsen 

15/2 Generalforsamling afholdes senest denne dato bestyrelsen 

 Ved nyvalg (formand, kasserer) melde ændring til div. 

Organisationer - HB, Foreningsportalen samt pengeinstitutter  

bestyrelsen 

1/3 Indberette medlemstal til NIU inden Kasserer 

1/3 Ansøgning til fritidsudvalgets forsøgs- og udviklingspulje  

 Kontrol af Find Vej I-poster  

15/3 Ansøgning kommunale lokaler  

1/4 Ansøgning til Næstved Kommune om medlemstilskud Kasserer 

1/4 Ansøgning om tilskud til træner - og lederuddannelse Kasserer 

15/5 Indstille til fritidsudvalgets priser - Årets forening/ Ildsjæl  

1/6 Ansøgning til Fonden for Sjællandske Medier A/S Dagbladet  

Inden  

sommerferien 

Søge DOF om værtskab for ledige løb efterfølgende år (aftaler 

om skov, stævneleder og banelægger gerne på plads inden) 

 

1/9 Skovpuljen  

 

 


