
 
 

Referat bestyrelsesmøde, 5. oktober 2021, 19:00-20:30  

Deltagere: Jane H, Jakob (ref), Thomas, Jane I, Pia, Per, Jette 
 
Afbud: Bo, Jesper  

A. Årshjul. Følgende datoer er besluttet: 

2021/2022  ugedag  nr  kl  emne 

17. august 2021  tirsdag  33  19:00  Generalforsamling 

31. august 2021  tirsdag  35  19:00  Konstituerende bestyrelsesmøde 

5. oktober 2021  tirsdag  40  19:00  Bestyrelsesmøde  

18. november 2021  torsdag  46  19:00  Bestyrelsesmøde  

11. januar 2022  tirsdag  2  19:00  Bestyrelsesmøde, økonomisk status 

28. januar 2022  fredag  4  18:30  Nytårskur 

1. marts 2022  tirsdag  9  19:00  Bestyrelsesmøde  

26. april 2022  tirsdag  17  19:00  Generalforsamling 

10. maj 2022  tirsdag  19  19:00  Bestyrelsesmøde, Konstituering af ny bestyrelse 

     

  

 

Normal dagsorden herefter:  

1. Opgavelisten checkes og opdateres.  

Belysning, indretning af Cafe – Udvalget skal udspecificere hvad de forskellige ting koster, 

derefter skal bestyrelsen tage stilling til hvad der skal prioriteres. 

Rengøring af Fitness – Per N og Per K er på sagen. Ny gulvvaskemaskine er indkøbt.  

Opfølgning på ny bygning – Entreprenør er sat på sagen med div. mangler. 

Skitseforslag fra skolen vedr. nyt skilte design – Afventer pris 

Badning i skoletiden – Dialogmøde mellem Frank og Monica – har endnu ikke fundet sted. 



 
 

 2. Kort orientering fra Formanden.  

Ny fremgangsmåde til møderne så vi kommer hurtigere igennem møderne. 

Per og Pia har samtale hver 14 dag hvor de gennemgår driften. 

Afslag på ansøgning fra VKR-fonden, Jette forsøger at få en forklaring på afslaget, så vi evt. 

har noget at kunne arbejde videre med til fremtidige ansøgninger. 

Opgavebeskrivelser sendes til medlemmerne af bestyrelsen 

3. Opfølgning på budget og økonomi.  

Ny revisor og procedurer/arbejdsopgaver– Bo 

4. Punkter på listen: 
 

 Tour de France events og selve weekenden. 

Hallen er blevet spurgt om aktiv deltagelse d. 3 Juli 2022 – vi melder positivt tilbage til 

udvalget under lokalrådet. 

 Pakkeboks 

Tilbud om opstilling af pakkeboks fra Postnord – Vi afslår, da vi ikke mener at vi skal trække 

kunder ud af brugsen. 

 Indkøb af nye bænke 

Der indhentes priser på nye bord/bænkesæt – Frank vender tilbage med en pris og forslag til 

bænke. 

 Antal af personer til Gym. Opvisning 

Der må ikke være mere end  240 personer i hallen i forhold til brandmyndighederne. 

IF bliver informeret om at der kun må være 240 pers fremadrettet i hallen. 

 5. Kort orientering fra idrætsforeningen.  

Intet nyt. 

 



 
6. Kort orientering fra skolen.  

Skitseforslag fra skolen vedr. nyt skilte design – Afventer pris 

Badning i skoletiden – Møde mellem Frank og Monica – har endnu ikke fundet sted 

7. Status på projekter/udvikling.  

Intet nyt 

 
8. Indkomne forslag/emner/evt:  
 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved om det er ok, at driften ikke bliver drøftet ved 
hvert møde. 
Der var enighed om at det ikke er nødvendigt at det bliver drøftet på hvert 
bestyrelsesmøde, men hvis der er noget der skal tages op i bestyrelsen, så bliver det 
det. 

       
  

 

 

 

 

 

 
 


