
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den  10. april 2014 

Deltagere:  Carsten, Birgit, Thomas, Vilhelm, Ismar, Kristoffer, Bente 

Afbud: Jesper 

Punkt på dagsordenen Beslutningsreferat 
 
Konstituering af bestyrelsen 
 
 

 
Formand: Bente 
Næstformand: Ismar 
Kommunikationsansvarlig: Drøftes på næste møde  
Forretningsudvalg: Carsten, Vilhelm, Bente 
Kontaktpersoner for udvalg: Drøftes på næste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen udarbejder strategier og træffer beslutninger, 
og direktøren udfører bestyrelsens beslutninger i den daglige drift 
 
Det er væsentligt at udarbejde en kommunikationsstrategi. Det er også en god 
idé at undersøge, hvad medlemmerne mener om at være i klubben 

 
Bestyrelsesmødernes form 
og struktur 
 

 
Der skrives beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referaterne lægges på 
hjemmesiden. 
Der arbejdes henimod at have møder med en fast dagsorden og motiverede 
oplæg,  når bestyrelsen har fastlagt strategi for klubben 

 
Introduktion af nye 
bestyrelsesmedlemmer 

 
De nye medlemmer introduceres af Kristoffer og Bente ifølge plan 

 
Møde med 
hjertestartergruppen 

 
Jesper og Bente finder en dato for møde med hjertestartergruppen. 
Bestyrelsens holdning er, at hjertestarteren er en integreret del af klubbens 
beredsskabsplan 

 
Standerhejsning den 13. 
april 

 
Der vil være: 

• kaffe, te, saft, juice og brød mv til alle medlemmerne  
• Spil sammen for alle  
• Sponsorerne  har stand og fortæller om deres tilbud til medlemmer 

 
Referat af møde med BM 
v/Jan Kristensen 

 
Samarbejdsaftalen med BM er tæt på at være færdig.   
Der er udarbejdet kriterier for banebooking, plan for information af klubberne, 
møde med alle klubber 

 
Trænerbemanding 

 
Trænerbemanding er som beskrevet i tidligere mail til medlemmerne.  
Da Kristoffer midlertidig indgår som træner, vil der være opgaver, som Kristoffer 
ikke kan varetage på vanlig vis. Tirsdage kan Kristoffer ikke svare mail og telefon. 
Bestyrelsen vil løbende evaluere på dette.  

 
Kommende aktiviteter 

 
Tennis på Flakhaven lørdag den 12. april. Carsten og Kristoffer er tovholdere 

 
Eventuelt 

 
Der har været afholdt dialogmøde for 55+. +. Drop –in var et af emnerne, som 



 

 

gav anledning til mest dialog. De fremmødte medlemmer har forskellige 
opfattelser af, hvad principperne for drop-in er, og hvordan principperne 
udmøntes. Nogle mener, at drop- in timerne anvendes af fast etablerede 
grupper, og at det er vanskeligt for nye og andre ”gamle” medlemmer at deltage i 
drop-in. Tovholderne og andre, der deltager i drop-in tilkendegav, at 
principperne for drop-in overholdes. Bestyrelsen er efter mødet orienteret om, at 
flere ikke er enige i dette.  Princippet for drop-in:  er for alle medlemmer – og 
altså ikke for lukkede grupper. Tovholderne for drop-in påtager sig at overholde 
principperne og at medvirke til, at alle føler sig velkomne. Det foretrækkes, at 
alle fremmødte møder et kvarter før og så vidt muligt deltager i de 2 timer drop-
in varer. Det er selvfølgelig også muligt at komme senere og gå tidligere – i 
sådanne tilfælde vil det være rart for tovholderne at vide det på forhånd, hvis det 
er muligt. 

 
Dato for næste møde 

 
12. maj  

 


