Referat af ekstra bestyrelsesmøde den 8. juli 2020
Til stede:

Kate
Steen
John
Tina

Afbud:

Jesper
Christina

Referent:

Tina

Bemærkning fra Kate: Kate Espe kan ikke genkende det der er skrevet omkring kaptajngruppen og
vil derfor ikke godkende referatet, da referatet udstiller kvindegruppen som sættes i dårligt lys.
Det kan jeg ikke godkende.
Orientering v/formand:
Jesper har grundet personlige årsager valgt at tage orlov fra bestyrelsesarbejdet. Christina træder
ind som bestyrelsesmedlem i perioden.
Jesper vender tilbage til bestyrelsen når det kan forenes med tiden igen.
Kommunikation/opførsel
Formanden har indkaldt til ekstra bestyrelsesmøde, fordi der har været en uheldig kommunikation
på Facebook, som har smittet af på stemningen i klubben.
Det er vigtigt, at bestyrelsen tager fat i emnet, da denne situation ikke afspejler den normale
stemning i klubben.
Formanden har fået henvendelser pr. telefon, skriftligt og mundtlige kommentar fra medlemmer,
som giver udtryk for deres frustration/irritation over folks indblanding på Facebook, som
medlemmer føler skaber splid i klubben.
Det er et fåtal af medlemmer som har deltaget i denne uheldige kommunikation på Facebook, og
heldigvis ikke noget, som er en tendens i klubben.
Bestyrelsen kan ikke direkte forbyde medlemmers kommentar på Facebook, men vi opfordrer til en
sober tone, og undgå utidig indblanding i situationer, man ikke har været en del af.
Bestyrelsen vil have øje på de opslag/kommentar som kommer på Facebook, og hvis de strider
imod klubbens værdier, vil vi gå ind og stoppe dialogen på Facebook. Alternativt slette unødige
kommentar.
På Facebook under ”Beskrivelse”, står retningslinjerne for brug af Facebook siden, og her står
blandt andet, at ved gentagne tilfælde kan personer blive slettet fra gruppen, hvis siden ikke bruges
efter hensigten.
Kaptajngruppen har haft talt om kommunikation og indblanding i samtaler på Facebook. De vil have
fokus på, at de ikke blander sig i situationer som de ikke har deltaget i.
Kommunikation og brug af klubbens Facebook vil være et emne, som vi tager op på de kommende
klubaftner.

Klubmesterskab d. 12. september 2020
Årets klubmesterskab nærmer sig, og vi er i gang med planlægningen af dagen.
Vi håber på stor tilslutning til arrangementet. Det er en tradition i klubben at afslutte sæsonen
med et klubmesterskab. Et klubmesterskab hvor der er plads til alle og hvor det sociale aspekt

er i fokus. Det plejer at være en sjov og hyggelig dag, hvor vi bagefter mødes til lidt godt til
ganen og maven. Vi er også glade for heppere og familien er velkommen til at heppe med.
Vi har brug for hjælpere til dagen, både til selve løbet og bagefter på Gården, hvor vi mødes til
grill. Der vil blive lagt en tilmeldingsliste på Facebook, hvor man kan byde sig ind på opgaver,
eller du kan henvende dig til en fra bestyrelsen og melde dig til der.
Selve tilmelding til klubmesterskabet kommer på hjemmesiden. Der køres i tre grupper, herre,
dame og seniorer.
Medlems status
Pr. 7. juli 20 er vi 85 betalende medlemmer i klubben, heraf er 7 nye kommet til i år.
Sæsonstart, 2021
Hjemmesiden er opdateret således, at nye medlemmer kan læse hvornår sæsonen starter op
og hvilke forventninger der er til kommende medlemmer.
Ekstern kommunikation
Bestyrelsen skal orienteres når nogen fra klubben ønsker artikler i avisen/nettet. Hvis
bestyrelsen beder om det, skal teksten forevises inden den sendes til tryk.
Kaptajn kursus
Der er kommet tilkendegivelse fra Ivan, Jørgen og Michael A om at deltage på kaptajn kursus.
Der er pt. ingen dato for kurset grundet Covid-19.
Bestyrelsen imødeser gerne et samarbejde mellem de tre nye kaptajner, hvor de i fællesskab
danner et hold, så det netop kan have god effekt i klubben.
Bestyrelsen stiller krav til deltagerne på kurset om, at de aktivt går ind i rollen som kaptajn,
hvor der lægges begivenheder på Facebook og tager ansvar for ture. Det vil primært være
sommersæsonen der er mål for aktiv deltagelse som kaptajn.
Evt.
Søndag den 5. juli havde vi et socialt arrangement, arrangeret af Doris. Efter søndagens
træningstur, mødtes vi på Gården, hvor den stod på kaffe og hjemmelavede jordbærkage og
chokoladekager. En rigtig hyggelig eftermiddag, hvor en del af klubbens faste medlemmer
kiggede forbi. Et stor tak til Doris for hendes initiativ og dejlige kager.
Kate har vundet en forkælelsesaften for kvinder hvor man kan høre om cremer og andre lækre
ting. Tilmelding til arrangementet bliver via kvindegruppens Facebook side.

