Bestyrelsesmøde 12.01.2021
Til stede:
Jeppe Poder
Lars M.
Lars Lund
Jens Lindgreen
Jonas Møll
Mathias Høberg

Christian Hjarnøe

Fraværende:
Meddelelser:
Jeppe:
• Rengøring: kim er ny fast frivillig.
•

Vinduer i uge 3: er det aktuelt? Jens ringer og hører kommunen.
Jeppe sørger for at få rykket ud med hjælp.

•

Forespørgsel fra Dennis vedr. maskiner. Vi skal tjekke op på hvad vi
har, og hvad vi vil sælge: umiddelbart intet.

•

Stativ til håndvægte: Jeppe har talt med skimmer. Han skal nok
have lidt for at lave + materialepris. Jeppe ordner det.

•

Rep. møde i DSF: 28/3 kl 10 i odense: Jens og Møll tager med.

•

Børneattest: vi skal skrive under på at vi må indhente: Jeppe gør
det.

Lars:

•

Utæt tag i “skur”: jens har spurgt kommunen, og de vil ikke ordne
det, da det skal rives ned.

Regnskab og Økonomi:
Lars:
• Har sendt regnskab, som ser godt ud.
•

I skrivende stund står der 225.000 DKK.

•

Lars sender regnskab til kommunen

Nye sager:
Lars K:
• udskriver regnskab til alle til GF.
Jeppe:
• Stiller forslag til at ændre tidspunkt for bestyrelsesmøder til kl 20.
Mødet åbner for tilhørere kl 19.30.
◦
•

Er vedtaget.

GF 2021:
◦

Formand: Der er enighed i bestyrelsen om at opstille Jeppe
som formand.

◦

Næstformand: Møll stiller op. Bestyrelsen bakker op.

◦

Sekretær: Jens modtager ikke genvalg. Her mangler en.

◦

Kasserer: Lars M vil gerne træde ud. Der skal altså vælges en
ny, SELVOM der reelt kun vælges kasserer i lige år.
Bestyrelsen foreslår Mathias Høberg.

•

◦

Bestyrelsesmedlem: Lars K opstiller. Bestyrelsen bakker op
om Lars K.

◦

Suppleant 1: Hjarnøe: vil gerne fortsætte, medmindre der
kommer en der meget gerne vil. Her Mangler altså måske en.

◦

Suppleant 2: Her mangler en

Jens laver FB opslag om GF, som måske udskydes, og at vi mangler
to suppleanter.

Opfølgning:
Møll:
• T-shirts: virker bedre med mere varme. Jonas kører alle t-shirts til
Torben for at få dem ordnet.
Jens:
• Forsikring: Jens har tilbud på dækning af 500k værdi. Men er det
nok? undersøg hvordan forsikring forholder sig til underforsikring.
•

Ny stang: forsat ikke på lager. Afventer.

•

Skaden i kaffestue: er delvist udbedret. Mangler finish. Jens
undersøger om vi eventuelt selv skal male osv.

•

Vindue kaffestue: jens undersøger fortsat, da der ikke er kommet et.

•

Renovering generelt: der er kommet nyt tag, som de er ved at
brænde, men fortsat stillads. Der er ikke kommet isolering eller nye
vinduer endnu.

•

Nyt rack: Der er enighed om at købe et rack. Jens indhenter tilbud
fra ER.

Jeppe:
• Skabe FW: der er snakket med vedkommende, men intet mere.
Jeppe følger op.
•

Ledninger til højttaler: Jeppe har talt med Johnny, der vil ordne det,
men han må ikke være i klubben pga. corona.

Stævner:
AASK OPEN:
• d. 15-16 maj.
•

Afhænger af Mettes udmelding, hvorvidt vi kan afholde. Måske det
kan flyttes, såfremt det ikke må afholdes, men det er nok urealistisk
ift. booking af den sorte sal.

•

Der er enighed om, at vi afholder, hvis vi kan - også med
restriktioner.

Ansøgninger:
10k fra DIF og DSF som coronakompensation.

Bordet rundt:
Lars:
• Klubben kører fint, og alt er stille og roligt - Det er forsat kun
landsholdet der må træne i klubben.

Ris og ros:

Næste møde:
23.06.2021.

