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Bestyrelsesreferat 

Bestyrelsesmøde mandag den 09. oktober 2017 kl. 18:00. 
 
Deltagere: 
Anette Lindegaard Christensen (ALC) 
Sanne Kolenda (SLK) 
Anton Lauritzen (ANL) 
Jan Thiesen (JAT) 
Søren Klinkby (SØK) 
 

1. Valg af referent og underskrivning af referat fra sidste møde 

ALC valgt til referent. Referat underskrevet. 

 

2. Aktionspunktere fra bestyrelsesmøde den 21. august 2017 

2.1 Nummererede dagsordenspunkter  

Dagsordenspunkter bliver fremover nummereret. 

2.2 Nyt udvalg til vedligeholdelse af find-vej-i-projekter  

Find-vej-i poster + kort trænger til en opdatering. Der skal samtidig tages stilling om der skal trykkes nye 
foldere, samt arrangeres Find-vej-i i 2018.  

Det bliver en gruppen under kortudvalget og ikke et decideret udvalg. Jan tager kontakt til medlemmer i 
klubben, som kunne være interesseret i at indgå i en gruppe, som i 2018 for det hele opdateret.  

2.6 Skole-orientering i Munkholm Skov  

165 elever fra Kildedamsskolen var har været ude og prøve orientering. De fik et diplom med hjem + 
kontaktoplysninger til klubben. Klubben har ikke hørt noget mere til eleverne.  

2.7 Nedsættelse af arbejdsgruppe for klubbens jubilæum i 2018 

Det er op til Aktivitetsudvalget, hvorvidt der skal nedsættes en gruppe, som tager sig af jubilæet eller om 
Aktivitetsudvalget selv koordinerer jubilæet. 

 Aktivitetsudvalget tager sig af en jubilæumsfest for klubbens egne medlemmer, som arrangeres lørdag den 
20.januar 2018. Der er afsat 2.-4.000 kr. til klubfest. Der bliver delvis egenbetaling. 

Connie er stævneleder på et sprintløb, som bestyrelsen gerne vil lave, som et jubilæums-sprint. Dette skal 
drøftes med Connie. 
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Anette bliver presseansvarlig og sørger for at der sendes en pressemeddelelse til avisen ifm. Jubilæums-
Nytårsstafetten og sprinten til sommer. 

 

 

3. Indgående mails til orientering og debat 

Ingen kommentarer til de indkomne mails 

 

4. Emner til behandling 

4.1 Opfølgning af klubudviklingsaften 

- Udvalgene skal hver især bidrage til at få skabt en kompetencebank, hvor medlemmernes forskellige 
kompetencer grupperes, og hvor tilbud, mails kan målrettes specifikt de forskellige grupper. 

- Træningsudvalget drøfter forslaget om et mentorhold, som hjælper nye medlemmer med intro til 
klubben, løb, stævner mv. 

- Anette drøfter følgende med træningsudvalget - Opdeling af børn/unge i to grupper med hver sit hold 
trænere/hjælpetrænere og hver sin træning og tilbud. Involvering af forældre, som vil være interesseret i at 
styrke børnenes sammenhold- 

4.2 Fastsættelse af præcise regler for familie- og ungdomskontingent 

Den nuværende kutyme for opkrævning af kontingent fastholdes, således at; 

- Familiekontingentet dækker hele husstanden inklusive hjemmeboende børn.  

- Børn- og Ungdomskontingent gælder til og med det år, hvor medlemmet bliver 20 år. 

4.3 Klubhusproblematik – intet fast tilholdssted – hvad gør vi? 

- JAT tager fat i en fra Kultur & Fritid med henblik på at invitere ham til det næste bestyrelsesmøde eller 
alternativt en dag.  Formålet vil være at få drøftet, hvor klubbens fremtidige tilholdssted skal være + 
placering af materiel. 

4.4  Årshjul/mødefrekvens 

- Vi vil være bedre til at følge bestyrelsens årshjul 

 

5. Orientering fra udvalgene 

Økonomi(ANL)  

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 24.000 kr. foran vores budget. 

Aktivitetsudvalget(SLK) 
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Nisseløb ved Per og Anette skal afholdes tirsdag den 5. december eller onsdag den 6. december. Datoen 
skal koordineres med Per og Anette + træningsudvalget. JAT laver kort sammen med Per. Mogens lader 
skægget gro, så han bliver klubbens julemand. SØK undersøger med træningsudvalget, hvilken dato som er 
bedst og om udvalget vil lave nogle baner. 

 

6. Eventuelt 

- 

7. Næste møde 

Mandag den 27. november klokken 18.30 – klubhuset. 

Forslag til emner til næste møde: 

• Forberedelse af årsregnskab, budget for 2018, samt generalforsamling. 

• Klubhus 

• Opfølgning på Kompetencebank 

 

Aktionspunkt Hvem   Hvornår 

Nedsættelse af en gruppe, som opdaterer find-vej-i 
poster og kort. 

JAT Inden næste bestyrelsesmøde 

En kulturkonsulent skal inviteres til bestyrelsesmøde 
med henblik på at få en afklaring på klubhusproblematik 

JAT Inden næste bestyrelsesmøde 

Kompetencebank + implementere kompetencegrupper Alle 
udvalg 

Inden næste bestyrelsesmøde 

 

 


