
Bestyrelsesmøde 12. januar 2021 
 

1. Gensidig orientering om aktuelle forhold 

Status fra kontoret v/Stig: 

▪ Antal medlemmer, kontingent opkrævning 

Vi er på niveau med budgettering. Der er også en positiv tilmelding af nye medlemmer 

 

▪ Momsrefusion 

Vi skal ansøge om at blive en almennyttig forening for at søge momsrefusion. Stig arbejder 

videre på ansøgning 

 

▪ Ansøgning Corona midler 

Der søgt om midler gennem DIF på baggrund af nedlukning i foråret.  

 

▪ Sponsorer 

Vi når det budgetteret for januar og det ser ud til at vi når det totale mål tidligere i år en 

forventet.  

 

▪ Input fra medlemmer som bestyrelsen bør informeres om 

Intet af væsentlig betydning 

 

▪ Weekendvagter 

Mange medlemmer har meldt sig til at hjælpe med at holde shoppen åben i weekenden.  

 

Status på dialog med banken v/Bente: 

Sidste møde i banken var positivt. Næste møde i banken er d. 3. februar.  

 

Status på forpagtningsaftale v/Bente: 

Forpagtningsaftalen er på plads med opstart 1. april 2021 

 

Forberedelse af generalforsamling: 

Bestyrelsen har et ønske om et medlem med revisor/økonomi baggrund til kasser posten. 

Peter, Michael, Erik er på genvalg 

Lene og John genopstiller som suppleanter  

Der er en ledig post som kassér. Her har bestyrelsen et ønske om at finde et medlem med 

revisor/økonomi baggrund.  



2. Regnskab og Budget v/Anette og Stig 

Det enelige regnskab og budget er under udarbejdelse. Regnskab og budget vil foreligge til næste 

bestyrelsesmøde 

 

3. Orientering fra Udvalgene 

▪ Turneringsudvalg: 2021 er planlagt. Der vil være kendte og nye turneringsformer 

▪ Sportsudvalg: John, Stig og Anne-Marie inviterer Carsten og Rasmus til et drøftelse af den 

kommende arrangement. Anne-Marie indkalder 

▪ Cafeudvalg: Forpagtningsaftalen er indgået 

▪ Begynderudvalg: Stig er kontaktperson 

▪ Juniorudvalg: Intet nyt 

▪ Husudvalg: Intet nyt 

▪ Baneudvalg: Der er møde 13. januar hvor der skal arbejdes med skilte, koldser og 

afstandsmarkeringer  

▪ Handicapudvalg: Der er opmærksomhed på at give løbende information om de nye regler.  

 

 

4. Opfølgning på Strategiske Initiativer 

▪ Nyt fra markedsføringsudvalget – Stig indkalder 

 

5. Eventuelt 

 

6. Næste møde d. 10. februar kl 17.00 


