
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 17.06.20 

 

Næste møde: 22.07.20 kl. 17.00 

Bestyrelsens sammensætning og rammer herfor: Aktuelt er der usikkerhed om Kims post 

i bestyrelsen pba hans udmelding og efterfølgende ønske om annullering. Rammer for evt 

fremtidigt samarbejde fortsat skulle have været drøftet dd., men er udsat da Kim ikke nåede 

til mødet. Fra bestyrelsen er forslaget til det fremtidige samarbejde, at inden der meldes ud 

officielt til medlemmerne, skal dette cleares med øvrig bestyrelse – dette gælder både 

mundtlige og skriftlige udmeldinger. Simpelt flertal er afgørende i alle sammenhænge. 

I fht bestyrelsens interne kommunikation, SKAL dette holdes internt og ikke deles, da dette 

kan skabe uhensigtsmæssige situationer. 

Hjemmeside mm.: Det er besluttet, at klubbens hjemmeside fortsat skal indeholde klubbens 

historie, billeder og rangliste. Endvidere skal det fremgå hvem bestyrelsen er og 

kontaktoplysninger i fht fx ønske om boks og facilitetskort. Forslag om at der lægges et årshjul 

op – dette skal dog udarbejdes først. 

Tina får fortsat mails, der indgår til klubben via hjemmesiden. Hun skal kun have vedr 

ranglisten. Ida kontakter Palle herom. Ida sender Palles mail til Camilla, således at referater 

fra bestyrelsesmøderne kan lægges op. 

På facebook laves faste opslag på både siden og i gruppen om bestyrelsens ansvarsopgaver og 

med tlf numre; 

Ida – formand 

Lenette – næstformand, opstaldning, aktivitetsudvalg, staldudvalg, sponsorudvalg 

Dorthe – menigt medlem, stævneudvalg 

Kim/vakant – kasserer, facilitetskort og medlemskab. 

Camilla – sekretær, caféudvalg 

Signe og Sanne – suppleanter 

Benita (uden for bestyrelsen) – staldansvarlig, opstaldning 

Punktet ”om” på både side og i gruppe skal opdateres – Camilla gør dette. 



 

 

Forslag om at vi bruger den interne bestyrelses gruppe på facebook mere, da det hér er 

nemmere at finde de enkelte tråde, som omhandler bestemte emner – ting kan godt drukne i 

messenger gruppen ved mange beskeder. 

Økonomi: Til næste møde inviteres Hannibal med, således at vi kan få skabt overblik over 

klubbens økonomi. 

Det er besluttet at staldvagter på almindelige dage, der tages som afløsning for Benita, 

aflønnes med kr. 500,- for en hel dag og kr. 250,- for en halv dag – dette modregnes i 

opkrævning. Der rejses forslag om at dette også gælder i ferier/helligdage – dette afventer 

overblik over økonomien. 

Efter august, hvor nuværende weekendvagt plan udløber, betaler klubben, efter samme model 

som ovenstående, for de tomme bokses weekend vagter, således at disse kan afsættes. 

Stævne: drøftes på næste møde. Stenholtgaard vil gerne give gaver til finalestævnet SHC. 

Stalden: Der indkaldes til staldmøde d. 28.06.20 kl. 11. Staldudvalget står herfor. Det skal 

være et møde hvor der drøftes hvordan det går i stalden pt., kombineret med hygge. 

På et kommende staldmøde kan man drøfte oprettelse af en fælles pulje til dækning af udgifter 

i fbm isolering/karantæne. 

Der indkaldes til medlemsmøde 11.08.20 fra 17-19. Her får alle mulighed for at hilse på og 

sætte ansigter på bestyrelsen, ligesom de forskellige arb.områder oplyses. Mødet kan ligeledes 

bruges til at der kommer gode input fra medlemmerne og der kan orienteres om nyt fra 

udvalgene. 

Benita skal have lavet en ny kontrakt, hvoraf det skal fremgå tydeligere hvordan hun/vi 

forholder os ved sygdom, ferier og fridage, ligesom det skal fremgå hvilke arbejdsopgaver hun 

har. Kontrakten skal ligeledes indeholde retningslinjer for sikkerhed/ansvar – forsikring. 

Camilla taler med Hannibal herom. 

Foldene skal laves. Det er den enkeltes ansvar at ens fold er i orden og sikkerhedsmæssig 

forsvarlig. Alle folde er dd gennemgået af bestyrelsen. Der er lavet en liste over hvilke folde 

der har mangler, som skal udbedres. Camilla renskriver denne. 

Der afsættes en periode, der strækker sig over 2 weekends, hvori pensionærer skal få ordnet 

deres folde. Klubben skal stille materialer til rådighed – der skal indkøbes dette (og ryddes op i 

materialeskur). Det ville være ønskværdigt om der kunne etableres fast strøm forbindelse til 

de folde, der ligger på modsatte side af vejen, således at Benita ikke skal gå meget langt for at 

tænde strømmen. 



 

 

Nyt fra udvalg: Aktivitetsudvalget vil oprette en aktivitet for juniormedlemmerne, hvor de 

kan mødes og vi måske kan aktivere flere til at støtte juniorrepræsentanten (Victoria Munk). 

Sponsorudvalget og aktivitetsudvalget holder møder snarest. Stævneudvalg og café udvalg 

mødes i fbm afvikling af stævne 8-9 august. 

Evt: Bjarne og Dorit har inviteret til Skt Hans – der plejer at være god opbakning hertil. 

Der er den seneste uge kommet 3 nye medlemmer, 2 senior og 1 junior.  

Referat – Camilla  


