
   

Referat af bestyrelsesmøde    

tirsdag den 10/01 2023 
Kl. 19.00 i Klubben 
 
Deltagere: Helle Svendgaard Hansen, Jan Jonasen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen 
                  Tove Bak, Helle Fuglsang Hansen, Lisbeth V. F. Nielsen 
 
Referent: Susanne Knudsen 
 

Dagsorden Ansvarlig Deadline 

Se bankkontoudtog Set og godkendt Kasserer  

Opfølgning fra 
sidste møde 
 

• Rabat på tøj Susanne mangler at kontakte butikker 
om en evt rabat til Odder dch. Dette overdrages til 
bestyrelse i 2023. 

• Skurmøde  1. møde i udvalget er afholdt 10/1. Der 
sendes forespørgsel til kommunen om muligheder 
og holdninger til forskellige placeringer. Næste 
møde er sat til 7. februar. 

• Tilbud på ny varmepumpe modtaget fra 
Kølemanden (12.500 for VP og 3.200 for montering 
+ moms. Godkendt i bestyrelsen- 

Susanne/ 
Helle F 
 

 

Generalforsamling  
24. januar 2023 

Dagsorden er sendt ud og tilmeldingsfrist er sat til 19. 
januar. 
 
Opstillingsliste blev gennemgået og tilpasset. 
 
Der mangler et punkt som vi havde aftalt sidste møde 
– afrapportering/opsamling på brainstorm v sidste 
generalforsamling og strategidag i bestyrelsen. 
 
Susanne tager punktet som bliver sat på som det 
første ved eventuelt. 
 
Forplejning bestilles hos Bondes Mad. Budget ca. 50 
kr pr. person. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne 

 

Regnskab Annie har sendt regnskabet ud til bestyrelsen på 
forhånd. Enkelte spørgsmål blev drøftet omkring 
budget for 2023. Annie tilpasser og gør klar til 
revisions gennemgang. 
 

  

Dato konstituerende 
bestyrelsesmøde 

Forslag til datoer er 31. januar eller 6. februar. Endelig 
tid aftales af den nye bestyrelse til 
generalforsamlingen. 

  

Evt. Kursustilbud fra kreds her skal folk tilmelde sig 
enkeltvis. For uddannede instruktører betaler klubben 
for efteruddannelse. Man skal selv lægge ud i første 
omgang og sende udgiftsbilag til kassereren, der så 

  



Dagsorden Ansvarlig Deadline 

refunderer beløbet.  
 
Det kræver at tilmeldingen er  godkendt på forhånd af 
træningskoordinatoren. 
 
Dette skal tilføjes i drejebogen. 
 

Næste møde: 
 

Aftales den 24. januar  
 
Forplejning:   XXX 
 
 
Punkter til dagsorden: 
 

• Konstituering 

• Mødeplan 2023 

• Trænertøj 

• Hjemmeside 

• Drejebog 

•  Hjertekursus 

  

 


