
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 26. marts 2019 

Deltagere Jan Sylvest Jensen, Louise Seibæk, Ole Kokborg, og Catharina Winterberg 

kl. 18.30 og Peter Linnemann kl. 19.42 

Referent: Marianne Ipsen 

Fraværende Jørgen P. Kock, Marianne Falk Portved, Gre Stensgaard, Jasper Carlsen,  

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Bestyrelsesmøde 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Godkendelse 

af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 

2 

Godkendelse 

af referat 6. 

marts 

Referat godkendt. På hjemmesiden efter 5 dage. 

3 

Meddelelser 

fra formanden 

Husk forretningsordenen skal tilrettes efter rep-mødet. Bl.a. godkendelse af 

referat efter 5 dage på hjemmesiden! 

Formanden havde ingen meddelelser for første gang. 

Ang. fysioterapeut – skal der laves et stillingsopslag. 

 

 

4 

Meddelelser 

fra udvalgene 

Eliteudvalget: 

Elite: DM datoer: Der er foreslået 7. – 8. september. 

Hvornår skal det være? September – januar – maj? 

Plusser og minusser blev gennemgået. 

Er der andre muligheder fra september – til december? Tjek med sportschefen. 

 

Rekord stor deltagelse til Universiaden.  

Træningslejren i weekend gik ok. 

Intet indsendt fra B&U, Veteran eller Breddeudvalg. 

 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

5 Emner til 

beslutning 

Indkaldelse til repmøde til godkendelse – (se Martins mail) 

Opstilling til repmøde - Kandidater – ingen kandidater p.t.  

 

Møde med dirigenten på tirsdag omkring repmødet. 

Udvalgenes beretning skal Martin have senest den 7. april. Husk HEMA! 

Sekretariatet sender en reminder til alle udvalgene med deadline.  

Proces for udsendelse af materiale 

Indkaldelse klar til udsendelse. Udsendes torsdag eller senest fredag.  

Regnskab samt beretninger skal udsendes senest fredag den 12. april.  

 

6 Økonomi Tager ikke fundraiser med i budgettet p.t. 

Jan tager en opklarende snak med Helge omkring Fundraiser-aftalen. 

Louise spørger til fakturaerne til klubberne for trænerne. Ole prøver at få gjort det. 

Betaling af licenser bagudrettet – kan vi gøre dette nemmere og bedre gennem 

f.eks. Ophardt. Theis vil gerne præsentere det på et bestyrelsesmøde. 

 

Skyldner aktion? Hvad gør vi – der er givet flere muligheder, fortsat ingen 

response. Ole sender en ny mail, med bestyrelsen cc. 

 

7 Evt.   

Årets frivillige: 

Kandidater blev drøftet 

 

Årets klub: 

Kandidater blev drøftet. 

 

GDPR – afventer til næste gang. 

Databehandleraftale med DIF/IKC blev underskrevet. 

Catharina bad alle udvalgsformænd kontrollerede deres indbakke og gennemgå 

denne af hensyn til GDPR. Sørge for at det, der skal slettes og journaliseres i 

henhold til politikken på dette område. 

 

Præsentation af ekstranettet når den nye bestyrelse er fundet.  

 

Næste møde 9. april 2019 kl. 17.30. 

 

 


