Dagsorden til bestyrelsesmøde d 18/08-21
Deltagere: Anders Knudsen, Sebastian Hansen, Henriette Hansen, Henrik Mathiesen,
Lykke Berg Mathiesen, Stig Andersen og Sandra Mundus
Gæst: Tine Meyhoff
Afbud:
Referent: Sandra Mundus

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Trail på Klinten v/ Tine Meyhoff
Der efterspørges at få en fast hjælper, der står for at finde hjælpere til Trail på Klinten. Sandra
har tilbudt at tage opgaven fremover.
3. Gennemgang af erindringsliste
Udsat til næste gang.
4. Status på DM
Der gives en opdatering på status af planlægningen af DM og hvad der mangler at blive indkøbt.
Funktionslederne skal ned til Klinteskoven d 4/9.
Henrik indkøber stormsikret telt på 6 x 4 m. Derudover besluttes det, at klubbens telte ikke er til
udlån til klubbens medlemmer.
Det besluttes at der må indkøbes 20 klapkasser.
5. Jubilæum – arrangement og t-shirts
D 23/4 2022 er der booket lokale. Der skal laves en bysprint og serveres kaffe og kage.
6. Status på træning + annoncering
Vi giver det et forsøg og håber at få godt gang i ungdomstræningen. Trænerne har møde med
Emma Klingenberg og der er flere af trænerne der deltager i hjælpetræneruddannelse i
september.
7. Gennemgang af økonomi + skyldnere
Udsat til næste gang.
8. Gennemgang af To-do-liste
Gennemgået og opdateret. Der besluttes at indkøbe 30 refleksveste.

9. Evt.
Der efterspørges hvornår hjemmesiden sidst er opdateret. Den nye hjemmeside drøftes. Den er
undervejs.
Der efterspørges oprydning i klubtøjet, så det ældste klubtøj ryger til lodtrækningspræmier.
Der drøftes at der skal gang i klubaftnerne igen, men det skubbes til efter DM er afholdt.
Der skal på et tidspunkt ryddes op i alle vores skabe.
Det drøftes at der skal bestilles bus + pizza til sidste divisionsmatch. Stig har stået for dette før og
der rettes henvendelse til Stig.
10. Næste møde og skaffer
Onsdag d 6/10 kl 19 – Sebastian er skaffer.

