Bestyrelsen
DATO og TID

16. maj 2021, kl. 15.30-16.30

STED

Marienlystcentret, Odense

DELTAGERE

Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Kristian Holst
(KHO), Robert Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI), Natascha Winther Olsen
(NWO),
Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)

GÆSTER
AFBUD

Referat
1. Referat og dagsorden
Referat
a. Godkendelse af referat.
Godkendt.
b. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
MAO bød velkommen til Natascha, som nyt medlem af bestyrelsen.
c.

Opfølgning fra tidligere møder.
Intet at bemærke.

2. Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021
Opsamling og evaluering.
Referat
Intet at referere.
3. Konstituering
Referat
a. Der skal udpeges et medlem til Forretningsudvalget. Formanden og økonomiansvarlig er
fødte medlemmer.
KHO blev udpeget til Forretningsudvalget.
RMI og JEJO kigger på opdatering af forretningsorden til Bestyrelse og Forretningsudvalg.
b. Der skal udpeges ansvarlige/formænd for de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Formanden indstiller, at de nedsatte udvalg fortsætter med den nuværende
sammensætning og udpegede formand. På førstkommende møde indplaceres de nye
bestyrelsesmedlemmer.
Indstilling tiltrådt.
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4. Bestyrelsesudvalg, oversigt og evt. orientering
Referat
Intet at referere.
5. Økonomi
Status. Månedsrapport udsendt inden mødet.
Referat
JEJO orienterede.
6. Orientering
Referat
a. Status på Covid19-situationen.
JEJO orienterede.
b. Orientering fra administrationen.
JEJO orienterede.
c.

Orientering om diverse eksterne møder.
• DIF – årsmøde den 19. juni 2021 (udsat fra den 8. maj 2021). MAO og JBZ
deltager.
MAO har haft møder med formandskandidater, kandidater til næstformandsposten
og kandidater til bestyrelsen.

d. Andet.
Der har været mange gode snakke med klubformænd.
7. Kommende møder mm.
Referat
a. Næste møder:
Næste møde i august/start september. CLB sender Doodle.
b. Punkter til behandling på kommende møder:
• Mødeplan for sæsonen.
• Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn – MAO, JBZ og CLB samler op.
8. Eventuelt
Referat
KHO oplyste om kommunale puljer, der kan ansøges til. KHO sender link til
administrationen.
9. Information til offentliggørelse
• Ny strategi
• Nye vedtægter
• Takster
• Valg
• Ny disciplinærinstans
• Konstituering
• Ærestegn
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