
Referat af bestyrelsesmøde d 19/01-22 

Deltagere: Anders Knudsen, Sebastian Hansen, Henriette Hansen, Henrik Mathiesen, 

Lykke Berg Mathiesen, Stig Andersen og Sandra Mundus 

Afbud:  

Referent: Sandra Mundus 

 

1. Godkendelse af dagsorden + referat 

Godkendt 

2. Gennemgang af erindringsliste 

Listen er gennemgået 

Der er sendt børneattester ud på bestyrelsen og trænere 

Der er pt ikke noget stafet samarbejde med O-63 

Bestyrelsen skal indstille til HGV-prisen. En mulig kandidat drøftes og Stig indstiller 

vedkommende 

Dirigent til generalforsamling er fundet 

Lykke sørger for at indberette medlemstallet 

3. Jubilæumsløb 2021 – status  

Det bliver for dyrt at få trykt t-shirts. Henrik undersøger om det kan gøres billigere et andet sted. 

Torben skal være banelægger 

Lykke er ansvarlig for arrangementet på dagen 

Der skal på generalforsamlingen spørges om nogen vil stå for at arrangere festen om aftenen 

4. Drøftelse af generalforsamling  

Pt ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne 

Kl 18 mødes bestyrelsen og gør klar i klublokalet 

Sebastian og Merete bager kage til generalforsamlingen 

5. Gennemgang af økonomi + skyldnere 

Regnskab og budget gennemgås og er sendt til revision 

2 sponsorer er hoppet fra og bestyrelsen drøfter muligheden for at finde sponsorater. Det 

besluttes at spørges generalforsamlingen om der er nogen der kunne tænke sig at deltage i et 

sponsorudvalg. 



6. Gennemgang af To-do-liste 

Gennemgået og opdateret 

7. Bordet rundt 

Anders arbejder på en ny hjemmeside. Han er ved at finde ud af om hjemmesiden kan det, som 

klubben har brug for. 

Der drøftes om kørselspenge for korttegnere, bestyrelsen bakker op om det. 

Sebastian fortæller at der er styr på skovtilladelser for 2022. 

Henriette har købt nye termokander. 

Lykke har ekskluderet tre medlemmer, som har været skyldnere i længere tid. 

8. Evt. 

Der er 4 hold, der fremadrettet står for lørdagstræningen. 

9. Næste møde og skaffer 

Næste møde er generalforsamling, efter mødet beslutter den nye bestyrelse hvornår næste 

møde skal være. 


