
   
 
Referat af bestyrelsesmøde den 21. november 2018 

Til stede: Mikael, Freddy, Jesper, Gitte (referent), Dan, Allan og Morten 

1 Konstituering af bestyrelse, og udfyldelse af vigtige informationer til udvalgene 

 Mikael fortalte omkring organiseringen i bestyrelsen, og hvad der lå i de forskellige udvalg. 
Der blev besluttet følgende organisering: 
Sponsor: Allan 
Træner udvalg: Allan 
Micro: Jesper K 
Maxi/Mini: Morten 
Klubhus: Freddy 
Vedligehold: Dan 
Stævne: Mikael 
Aktivitet: Jesper 
 
Angående trænere, tager Allan kontakt til Jesper Kjær og Kim Alex. Der skal aftales faste datoer, 
disse dage skal i kalenderen, FB og mail til medlemmerne. Der var snak om at det skal være 
tilmelding, og hvis man bliver væk, skal der betales et gebyr. 
Angående vintertræning, så aftalte vi at der skulle være træning fra jan – marts måned. Gitte ser 
hvad der er ledigt på en hverdag fra kl. 18-20. 
 
Allan fortalte at Jesper Fuglsang gerne vil redesigne vores hjemmeside, blandt andet så den blev 
integreret med FB, instagram og andre sociale medier. Aftalt at Allan tager fat i Jesper og 
indbyder ham til næste bestyrelsesmøde, hvor han kan fortælle om det. 
 

2 Eventuelt 

 Mikael fortalte at vi har fået tilskud fra DIF og DGI Foreningspulje til køb og indretning af 
containere til brug for opbevaring af udstyr. 
 
Der blev snakket omkring alarm til området herude. Mikael undersøges forskellige muligheder. 
 
Arbejdsdag 
Jesper tager arbejdsdagen den 2. december 2018, det er kl. 9-12 primært oprydningsarbejde. 
Gitte sender mail ud til dem der mangler arbejdsklip. Mikael ligger det på FB. 
 
Toiletter 
Containeren er blevet ryddet, så der er nu plads til at få lavet toiletterne. 
Dan køber 5 stk toiletter og toiletbrædder.  
Allan laver en seddel på de materialer til skillevæggene der skal bestilles og aflevere den til 
Jesper, som taget kontakt til Rødovre Trælast. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Det blev aftalt at vi holder ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. december 2018 kl. 14, 
med træning mellem 10-14. Der vil blive lavet julehygge under generalforsamlingen. Gitte sørger 
for indkaldelse. 
 
Gratis træning 



   
 

Der SKAL laves et system, der sikre at der ikke er nogle som ”snyder” sig til gratis træning.  
Det blev aftalt at der laves klippekort med 3 klip. De skal nummereres, og der skal laves en liste 
med nummeret, og når man udlevere et klippekort skal der skrives til hvem og hvem der har 
udleveret klippekortet og hvorfor. Det bliver lagt et sted som kun bestyrelsen har adgang til. 
Gitte laver et udkast og sender rundt. 
 
Kontingentregler 
Det blev aftalt at kontingent regler for 2019 ændres, således at personer over 18 år skal optjene 
deres egne arbejdsklip, uanset at de har samme bopæl som andre der har licens. 
Gitte laver et udkast og sender rundt. 
 
ATK træning 
Allan snakkede omkring at få lavet noget reklame materiale til ATK træningen, for at få fat i nogle 
nye kørere. Det blev aftalt af Allan, Morten, Jesper, Mikael og eventuelt Kim Alex mødes. Allan 
sørger for at indkalde. 
Der var en del snak omkring ATK træningen, hvordan det skal fungere og hvilke muligheder der 
er. 
OBS: Morten og Allan skal tilmeldes til klubtræner uddannelsen, når kurserne kommer. 
 
Nye medlemmer 
Der var en snak omkring nye medlemmer sidst på året. Der blev snakket omkring at når vi når 
oktober måned, kunne vi ændre prisen, så den gjaldt for resten af året og det efterfølgende år. 
 
A-kørere 
Det var snak omkring betaling af medlemskab og licens til A-kørerne. Det blev aftalt at Mikael 
sender et forslag ud, og så mailes vi ved omkring løsningen, så A-kørerne kan få besked inden 
2019. 
 
Mikael fortalte at han havde været til møde i DMU angående et projekt omkring udsatte unge. 
Det vil blive et samarbejde mellem klubben, DMU og PUK.  
 

3 Næste bestyrelsesmøde 

 Det blev aftalt at næste bestyrelsesmøde er den 9. januar 2019. 
 
Det blev aftalt at mødet med træningslederne bliver den 16. januar 2019 
 

 

Gitte Agerlin 


