
Bestyrelsesmøde 9. marts 2021 
 

1. Gensidig opdatering 

• Generalforsamlingen 

Beretningen er udsendt. Der afholdes digital generalforsamling d. 18. marts. 

 

• Baneåbning 

Såfremt vejret tillader det, stiles der efter åbning af banen lørdag d. 20. marts. 

 

• Banens dag 

Vi afholder banens dag d. 20. marts. Dagen planlægges med under hensyn til covid og 

med særligt fokus på klubhuset og arealet omkring. 

 

• Mulighed for tilskuds pakke fra kommunen 

Tilskuddet gives til specifikke projekter. Erik og John undersøger mulighederne.  

 

• Faste nyhedsbreve 1 gang om måneden 

Bestyrelsen vil fastholde løbende information til klubbens medlemme. Samtidig skal vi i 

højere grad anvende Facebook til løbende opdateringer og stemningsbilleder.  

 

• Orientering fra kontoret v/Stig  

Med udgangen af februar har klubben 10 flere medlemmer end på samme tidspunkt 

sidste år, men 20 færre end budgetteret.  

 

Status på momsfradrag og coronapakker: 

Der arbejdes fortsat på momsfradraget 

Der er søgt om corona kompensation og vi har fået kr. 46.000 

 

 

2. Fremlæggelse af månedsregnskab til og med februar v/Stig og John 

Månedsregnskabet bliv fremlagt. Bestyrelsen vil fremadrettet lave kvartalsrapporteringer til 

klubbens medlemmer vedr. økonomien.  

 

 

3. Orientering fra udvalgene 

• Markedsføringsudvalget 

Der er gode tiltag i gang i markedsføringsudvalget. Der tænkes meget i samarbejde med 

andre aktører og foreninger 

Hjemmesiden skal opdateres 

  

• Baneudvalg  

Banen klargøres til åbning. Der har været mange godt initiativer hen over vinteren.  

  

• Begynderudvalg 

Der gøres klart til nye begyndere. De første kommer til træning d. 14. marts.  

 



 

• Eliteudvalg 

Intet nyt 

 

• Husudvalg 

Der planlægges aktiviteter til vedligeholdelse af huset. Michael og Stig koordinerer 

 

• Cafe udvalg 

• Juniorudvalg 

Den kommende sæson planlægges. 

 

• Turneringsudvalg 

Turneringerne til den kommende sæson er planlagt og der skal i år afprøves nye 

turneringsformer.  

 

1. Opfølgning på Strategiske Initiativer  

Den kommende bestyrelse skal arbejde videre med de strategiske initiativer. 

Bente, Lene og Anne-Marie laver et udkast til et årshjul 

 

Eventuelt 

 

Næste møde 

Tirsdag d. 13. april 

 


