
 

 

Confidential 

Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2020 

Tilstede: Frank, Henrik, Jakob, Torben, Martin, Camilla, (Benny på telefon) (Carsten 

senere ankomst), Rasmus (referat) 

Afbud: Christian 

 

Formanden: 

Formanden takker dem, der deltog i arbejdsdagen den 20. september. De ydede en 

kæmpe arbejdsindsats. 

Generalforsamling: Vi drøftede generalforsamlingen. Den bliver i år afholdt torsdag 

den 10. december kl. 19.00 (selvfølgelig under hensyntagen til de, til den tid, 

gældende forholdsregler ift. corona). Senest den 10. november skal medlemmers 

forslag til generalforsamlingen være indstillet. For bestyrelsen gælder fristen den 20. 

oktober. 

Benny kontakter de personer, som skal assistere på dagen.  

SGO/SGS samt fritspilsaftaler: Vi drøftede dette tema på opfordring af nogle 

medlemmer. Der var enighed om at genoptage fritspilsaftalen med Korsør, såfremt 

Korsør er indstillet på dette. Dette afklares på deres bestyrelsesmøde den 26. 

oktober. SGO/SGS fortsætter som hidtil.  

Monobuggys/private buggys: Vi ønsker ikke at private buggys opbevares i klubben 

og oplades osv. Medmindre der indgås en konkret aftale vedrørende betingelserne for 

dette. Det er dog tilladt at bruge disse ved spil på banen.  

Forretningsudvalg: Formanden luftede ideen om at danne et forretningsudvalg, der 

skulle stå for den økonomiske og personalemæssige del af driften. Dette udvalg skulle 

kunne agere hurtigere ift. tilpasninger i den daglige drift, fordi dette udvalg skal have 

færre medlemmer end bestyrelsen. Vi drøftede mulige sammensætninger af dette 

udvalg. Der arbejdes videre på konstruktionen af et sådan udvalg.  

Sekretariatet: Vi drøftede assistance til bogføring i sekretariatet. 

Hærværk: Klubben er desværre blevet ramt at hærværk i form af ”graffiti” malet 

forskellige steder. Der er blevet set overvågning igennem. Dette gav dog ikke nogen 

klar identifikation. Der var tale om 2 personer, som man ikke altså ikke kunne se 

tydeligt på billederne.  

Bane/Hus udvalg: Der er behov for mandskab det næste stykke tid, hvorfor 

Thanos’s ansættelse forlænges med en måned (dvs. til medio december). 

Sporten: Vores superveteraner vandt bronze i DM. Herre 3. div missede oprykning til 

2. division.  

Begyndere: Der afholdes afslutningsturnering for Club 36. Carsten og Claus udtræder 

af Begynderudvalget. Vi drøftede hvordan et begynderudvalg kunne se ud til næste 
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år. Samt hvem der kunne stå for træningen. Vi drøftede elitespillere som en mulig 

løsning.  

Kommunikation: Jakob beretter at dette udvalg er kommet i gang igen.  

Økonomi: Vi gennemgik regnskabet til og med 31. juli 2020.  

Sponsorudvalg: Martin beretter om fortsat gode takter i dette udvalg.  

 

Næste møde: torsdag den 15. oktober kl. 18.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


