Dato: 11-06-2021

Referat fra bestyrelsesmødet, mandag d. 7. juni 2021
Niels Gram, Jens Ødegaard, Jan Nyborg, Peter Buhl Skjold Ole Nielsen og Susanne Keller.
Afbud: Anders Michaelsen
Mødested: Jan Nyborg, Møllevej 29, 4990 Sakskøbing
Tidspunkt: 18:00 – 22:30
Referent: Susanne Keller
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste mødereferat fra den 22. april 2021
• Godkendt
2. Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver (alle)
• Udslagsskur – er i gang og forventes afsluttet i august 2021
• GDPR Databehandling – er i gang og forventes afsluttet i august 2021
• Omlægning af lån – tilbud indhentes og forventes afsluttet i august 2021
• Hverdagsklub (HVK) – klubberne i klubben m.m. indkaldes til møde
• Nye hjælpere til ungdomsudvalget – behov klarlægges og forventes afsluttet i september 2021
• Bag-mærker til synliggørelse af medlemskategori – forventes afsluttet september 2021
• Procedure for modtagelse/integration af nye medlemmer (fra andre klubber) – forventes
afsluttet i juli 2021
3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor:
➢ Forslag fra P. Mathiesen og C. Buchholtz (alle)
• Forslag om aktiviteter i klubhuset
o Bliver behandlet i medlemsudvalget
• Forslag om flere træningstimer til udvalgte juniorer
o Træningstimer er aftalt med Thomas G. Larsen for sæsonen 2021
• Forslag om træningslejr/trænings week-end
o Ungdomsudvalget bliver anmodet om at komme med et oplæg
➢ Konstituering af bestyrelsen (alle)
• Formand: Niels Gram
• Næstformand: Jan Nyborg
• Kasserer: Ole Nielsen
• Sekretær: Susanne Keller
• Medlem: Jens Ødegaard
• Medlem: Peter Buhl Skjold
• Medlem: Anders Michaelsen
➢ Målsætning og strategi 2021-2025 (alle)
• Gennemgang, diskussion og beslutning (alle)
o Planen blev gennemgået, og med enkelte rettelser blev den godkendt. Skal
renskrives og endelig godkendes af bestyrelsesmedlemmerne
• Fastlæggelse af eventuelle handlingsplaner for 2021 (alle)
o Handlingsplaner fremgår af målsætning og strategiplan
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•

Målsætning og strategi for 2021 – 2025 kommer på hjemmesiden, når det færdige resultat
foreligger.

➢ Omlægning af lån
• Evaluering af mandatet fra generalforsamlingen (alle)
o Mandatet gav tilladelse til optagelse af lån på max 4,8 mio. kr.
• Forhåndsgodkendelse hos kommunen (NG)
o Er modtaget
• Status på aktiviteter (NG, JN)
o Der indhentes lånetilbud snarest, og beslutning tages på næste bestyrelsesmøde
➢ De første refleksioner fra medlemsmøder den 20. og 27. maj
• Hvordan stiller vi os til forslaget vedrørende ’Hverdagsklubben’? (JN)
o Er en igangværende opgave, handling sker meget snart.
• Skal vi introducere søndagsmatcher, f.eks. hver anden søndag eftermiddag? (JN)
o Turnering- og Lov & Regeludvalg kigger på det
4. Eventuelt
• Funnel First (Facebook) kampagnen har haft 22 spillere igennem, hvoraf 12 har tegnet
prøvemedlemskab
5. Næste møde
• Torsdag den 8. juli kl. 17:30 hos Jan Nyborg
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