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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 2. december 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen 
 
Til stede: Michael, Janne, John, Ane, Jørgen 

Fraværende: Caroline, Max 
Referent: Jørgen 

 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 
Vedtaget. 

 

 
2) Referat fra sidste møde og opfølgning fra sidst 

 
Jørgen indarbejder én tilføjelse (fra John) til referatet fra den 19. august og Janne lægger 

det på hjemmesiden. Det er blevet forsinket i udsendelse fordi Jørgen måtte melde afbud 
til ét efterfølgende bestyrelsesmøde og et andet efterfølgende helt blev aflyst. 

 
Michael udarbejder og rundsender referat fra 28. oktober. 

 
Fremover udsendes udkast til referat meget kort tid efter mødet og der afsættes en uge til 

kommentarer/rettelser, hvorpå referatet lægges på hjemmesiden, forventeligt i ugen efter 
det pågældende møde. 

 
 

3) Budget 2020 

 
Løbsafgiften dækkes med 50%, når man i 2020 stiller op til DM, i DM-klasserne 

 
Mht. køb af klubtøjet blev følgende besluttet: Fra 2020 fås 50 % rabat, og op til 500,- i 

rabat pr. person. Der afsættes til denne rabat i alt 15.000 i budgettet for 2020. 
 

 
4) Fælles kortbank 

 
Jørgen skriver til Asger og beder ham oprette, såfremt det ikke findes allerede, et 

kortarkiv hvor alle klubbens kort lægges og de nyeste opdaterede kort altid med sikkerhed 
kan findes og ligeledes at sikre at der er en klar kontaktperson. 

 
 

5) Generalforsamling 

 
Generalforsamlingen bliver mandag den 3. februar 2020. 

 
Der mangler i næste bestyrelsesperiode at besættes 3-4 poster, i form af kasserer, 

kommunikationsudvalgsformand, næstformand og (gerne) en børne- og ungdomsformand. 
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Michael udsender en mail på okrlist om at disse bestyrelsesmuligheder er åbne for 

interesserede klubmedlemmer. 
 

Næste bestyrelsesmøde planlægges p.t. til mandag den 13. januar 2020 (men afhænger af 
dato for revision af regnskabet med de to revisorer). Janne sender varsel, om 

generalforsamling, inden jul, og officiel indkaldelse med dagsorden (og opfordring til 
indsendelse af forslag inden senest 2 uger før forsamlingen) følger da i januar 2020. 

 
 

6) Nyt fra udvalgene 
 

Morten bliver evt. banelægger til 3.-6. divisionsmatch den 17. maj 2020. Der mangler 
fortsat en stævneleder til dette løb. 

 
Info om næste påskeløb, den 9.-11. april 2020, forventes at komme i januar 2020. 

 

 
7) Eventuelt 

 
 


