Bestyrelsesmøde 25.02.2021
Til stede:
Jeppe Poder
Lars M.
Lars Lund
Jens Lindgreen
Hjarneøe

Fraværende:
Jonas Møll
Mathias Høberg

Meddelelser:
Jeppe:
•

GF udskudt på ubestemt tid grundet forsamlingsforbud. Jeppe og Jens formulerer
FB-opslag om at vi afholder snarest muligt.

•

Forespørgsel på renovation af kaffestue: maling og lægge gulv. Skimmer og firefem af de gamle vil gerne lave den. Jeppe spørger Lisbeth om det er ok.

•

Kontingent i lukkeperiode: Jeppe har spurgt om vi får kompensation af kommunen
som sidst, hvilket er usikkert.
◦

Jeppe stiller forslag til GF om vi skal sætte kontingent på pause fra
nedlukning, eller om medlemmernes kontingent fortsat løber under
lockdown.

Møll:
•

T-shirt: Er ikke ordnet, da han har travlt. Enten skal en anden gøre det, ellers vil møll når
vi åbner.
◦

Bestyrelsen er med på at vi venter til vi genåbner.

Regnskab og Økonomi:

Lars:
•

Intet nyt, da klubben holder lukket. 226.000 kr på kontoen.

•

vedr. regnskab fra 2020: Underskrift fra Lars K, Jeppe og Jens.

Nye sager:
Jeppe:
•

•

Udendørs træning?
◦

Parkeringspladsen er fyldt, så der er ikke plads.

◦

Der er mange udfordringer med både plads, logistik ift. flytning af udstyr.

◦

Bestyrelsen: Stemmer imod grundet udfordringerne med tyveri, plads og ansvar.

Fælles udendørsaktivitet: Er en udfordring med forsamlingsforbuddet.
◦

Jens spørger kommunen, men umiddelbart er det ikke en mulighed.

Opfølgning:
Jeppe:
•

Håndvægtstativ:
◦

Intet konkret på nuværende tidspunkt.

◦

Børneattest er underskrevet.

◦

Skabe FW: Jeppe er i gang med at høre mere.

Lars:
•

Renovering:
◦

Jens:

Yderste vinduer er fjernet. De er i gang med at udskifte.

•

Forsikring::
◦

•

▪

Ikke simpelt tyveri.

▪

Sørg for at vi ikke er underforsikret.

Ny stang:
◦

•

Jens taler med forsikringen om tilbud snarest muligt.

Fortsat ikke på lager.

ER-stativ:
◦

Vi afventer til efter corona.

Stævner:
•

Intet nyt under solen.

Ansøgninger:
•

Jens undersøger hvilke vi kan søge i år.

Bordet rundt:
Jeppe:
•
Snapchat:
◦

Hver gang folk træner, så smid et billede/video ind, så vi kan følge hinanden.
Øger sammenholdet her under corona. Vi opfordrer alle til at gøre det.

Ris og ros:
Næste møde:
6. April 2021.

