
Referat, Bestyrelsesmøde den 13. december 2021 

 

Tilstede: Jørgen W 

 Doris 

 Jørgen H 

 Daniel  

 Tina 

 

Afbud: Michael 

 

Referent: Tina  

  

 

1. 1 Valg af referent 

a. Tina 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Tilføjer ”eventuelt” til dagsorden  

b. Godkendt 

3. Bestyrelsesposter 2022  

a. Doris er på valg og genopstiller, formandspost 

b. Jørgen H er på valg og genopstiller, bestyrelsesmedlem  

c. Daniel er på valg og genopstiller ikke, suppleantpost 

4. Formandsberetning 

a. Bestyrelsen drøftede input til beretningen og Doris arbejder videre med beretningen 

5. Budget 2022 samt differenceret kontingent  

a. Doris og Tina har undersøgt muligheden for differenceret kontingent for medlemmer 

65+ 

i. Bestyrelsen beslutter at fastholde ens kontingent for alle medlemmer, men 

vil arbejde på, at klubbens beholdning kommer mere i spil og derved ramme 

så mange medlemmer som muligt. Der skal gøres mere opmærksom på, at 

der kan søges om penge til klubture som kan være tilskud til 

færgeovergange, kaffe/kage med mere.  

ii. Bestyrelsen arbejder også på at finde tre motionsløb, som vi håber at mange 

vil deltage i. Disse tre motionsløb gives der tilskud til.  

1. skjoldenæsholmløbet 

2. Tour de Vest 



3. ? 

6. Generalforsamlingens dirigent 

a. Doris kontakter Lars M, som tidligere har fungeret som dirigent til vores 

generalforsamlinger 

7. Kalender / hjemmesiden 

a. Vi tilføjer bestyrelsesmøde 7/2-22 kl. 17.30 samt at den valgte bestyrelse mødes 

efter generalforsamlingen samme dag 

b. Efterfølgende bestyrelsesmøde er i kalenderen den 14/3-22 

c. Drøftelse om teksten i forhold til klubmesterskab skal ændres da der står at det er 

fast den 2. september. Begrundelsen er, at vi flytter klubmesterskabet i 2022 da der 

er planlagt klubtur til Italien i den periode 

d. Tekst om vintertræning og krav om skærme skal på hjemmesiden under afsnit om 

vintertræning 

8. Status på tøj 

a. Klubben har betalt og sendt til bestilling og lige nu er det til levering i februar 2022 

9. Klubtur til Italien 

a. Der er pt 9 tilmeldinger til turen, der er plads til flere.  

b. Bestyrelsen vælger at åbne op for, at medlemmer kan invitere familie/venner med 

på turen med begrundelse i, at vi håber at deltagerantallet kan stige og derved, at 

turen kan blive til noget.  

c. 1/3-22 er dato for endelig bindende tilmelding, og der vil blive opkrævet et 

depositum.  

10. Coronasituationen 

a. Bestyrelsen har valgt at lukke ned for planlagte arrangementer resten af 2021 samt 

spinning. Begrundelsen er set i lyset af det høje smittetryk og at jul og nytår nærmer 

sig. 

b. Vi starter spinning op igen 11/1-2022, medmindre der er udsendt yderligere 

restriktioner 



c. Mandag den 10/1-2022 afholder vi klubaften i TIK, medmindre der er udsendt 

yderligere restriktioner 

11. Eventuelt 

a. Bestyrelsen drøfter stadig muligheden for ekstern træner til den nye sæson 

b. Bestyrelsen drøfter forskellen på Conventus og Foreningslet. Vi anvender i dag 

Foreningslet, men måske kan Conventus bruges som et billigere system og få 

tilknyttet mobilepay 

Næste møde 10. januar 2022 kl. 17.00 i TIK lokaler 

 

 

 

 

 


