
Bestyrelsesmødet onsdag den 6. februar 2019 

Deltagere: Lars I., Steffen F., Britta, Mette, Mathias og Eva 

Afbud: Kirstine, Connie, Lars A. og Vita 

Tid Dagsordenpunkt Ansvar 
for pkt. 

Forberedelse Hånd-
tering 

17:00  Indledning +Punkter til eventuelt Lars I   

17.10 

Evaluering af  
Motionsløbet til fordel for Danmarksindsamlingen 2019 
Tilfredshed med løbet generelt. Det var fint med at være udenfor. 
Det var 200 deltagere til løbet.  
Flot fremmøde selvom der var kold og semifinale i Håndbold samme dag. 
Der var nogle få ting som vi skal gøre anderledes næste gang.  
Måden man tæller omgange på, præmieoversigten og udleveringen af gaverne. 
Det var en stor hjælp, at forældrene hjalp med de praktiske opgaver.  
Der blev i alt indsamlet ca. 30.000 kr. til Danmarksindsamlingen. 
Der er opbakning fra bestyrelsen til, at vi kan lave et løb igen til næste år. 
Vi kunne undersøge om vi kunne rykke løbet frem til ugen op til indsamlingen i TV. 

  Lars I+Eva     

17.30 

Budget 2019 – muligheder og udfordringer. 
Der har været drøftelse af de forskellige scenarier og gennemgang af den 
fremtidige situation. 
 
Se bilag om Budget 2019 
Der var en generel forståelse for  klubbens økonomiske situation. 
 

Eva/Anne   

18.30 Smørrebrødspause    

19.10 Aktuelt fra Klubbens 5 grupper 

Nyt fra Gul, Grøn, Blå og Orange 

Mathias  Kort orientering fra Vita og 
Mathias 

I+D 



19.30  Kørsel – herunder kørselskoordinering i KHS 

Eva fremlægger ændringerne om kørselskoordinatorerne. 

Fra 1. marts har vi ikke længere en kørselskoordinator fra HB.  

VI skal selv håndtere koordineringen i KHS regi og får en økonomisk kompensation på 

 17 timer pr. uge 

 

 
 

Lars A 

Eva 

 I+D 

19.40 Evt. 

AULA – bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde 

Lars I  I 

 19.50 
Punkter til næste møde: 
 
Overflyttet punkt: 
Aula 
KHS – hvad er det mulige attraktive klubtilbud? 
Hvordan kan vi i dialog med forældre samskabe det attraktive fritidstilbud? 
Forslag til form: Cafemøde 29. april 

Lars I  B 

 

Næste bestyrelsesmøde 10. april  kl. 17.00-20.00  

 

 


