
Bestyrelsesmøde 22/04-2020, kl. 20:00 - 21:45, Online 

 

1. Siden sidst 

Kassereren er på halv kraft for tiden. 

 

2. Nyt fra ledelsen 

○ Bankskifte gennemført 

Skiftet er gået igennem og pengene er flyttet. NemID mangler lige at komme på plads. 

 

3. Nyt fra kassereren og HB 

○ Regnskab skal gennemgås og underskrives 

Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og indsendes senest 1. Maj. 

Der er et lille underskud, ca. svarende til bankudgifter, så resten af regnskabet er i balance, på trods 

af lavere deltagertal end forventet. 

John starter med at printe og scanne og sender videre - gerne til Daniel. 

 

4. Nyt fra Herning 

Er lukket ned for tiden. 

 

5. Nyt fra Brande 

Arrangementet den 14. Marts blev aflyst. 

 

6. Corona situationen - Hvad gør vi? 

CPs udgangspunkt er at man ikke tilbagebetaler kontingent, bl.a. Fordi foreninger allerede har 

investeret kontingent midler i udstyr. Der foreslås i stedet at give arrangementer, t-shirts e.l. 

○ Kompensere medlemmerne? 

■ Evt. t-shirts 

Der er enighed i bestyrelsen om at give t-shirt eller andet merchandise. 

○ Arbejde på udendørs event efter 10. Maj (hvis tilladt) 

Vi afventer flere udmeldinger fra myndighederne før vi begynder at lægge os fast på noget. 

○ GF udsættelse 

■ Ny arbejdsdato? 

Vi afventer udmelding om genåbning. 

Vi bør få lavet et vedtægtsændringsforslag der giver mulighed for at afholde online GF, i tilfælde af 

Corona e.l. 

○ Næste sæson 

■ Tirsdagsholdets situation 

Der skal gøres en indsats hvis holdet skal fortsætte til efteråret. Det er vigtigt at de frivillige får sat 

sig og snakket sammen. Evt. et online møde en mandag eller tirsdag sidst i maj - i så fald skal datoen 

snart meldes ud. 

Man kan evt. køre videre med samme tema som i foråret. 

 

7. Næste møde 

○ Hvor og hvornår? 

Online, 14. maj kl ca. 19.30. 

 



 

8. Evt. 

Iab. 

 

9. Punkter til næste møde 

○ Frivilligaften 

○ Sommerferieaktivitet? 

○ Planlægning af næste sæson 

○ Frivillige? 

○ Noget nyt med genåbning 

○ GF 

■ Evt. hvornår? 

■ Spisning før GF? 

 


