
Bestyrelsesmøde mandag d. 16. august 2021 
 

Afbud: Michael Simonsen 

 

1. Gensidig opdatering 

 Efter sommerferien er der kommet 20 nye prøvemedlemmer. I år har vi fået 75 

prøvemedlemmer. De begyndere som er blevet frigivet tilbydes fællestræning med resten 

af klubbens medlemmer, med henblik på at skabe lidt plads til begyndertræning. 

 Medlemsoversigten viser en tilgang i forhold til de senere år. Det giver en øget 

kontingentindtægt på ca. 300.000 i forhold til 2020 - dog fortsat mindre en budgetteret 

 Klubbens anmodning om momsfradrag er nu godkendt i puljen i Skat. Det afventes hvor 

stor en andel af puljen vi får tildelt.  

 Der er udloddet en ny coronapulje hvor vi kan ansøge om tab. John og Stig forestår 

ansøgningen 

 Ingen mails fra medlemmer 

 Sponsor dagen forløb godt med 40 deltagere. 

 Erik har deltaget i DGU møde 

 Årsplanen – opfølgning på aktiviteter i august. Der skal anmodes om input til budget 2022 

fra udvalgene i forhold til ønsker til 2022.  

 Bente har dialog med Camillas Diners i forhold til evaluering og fremadrettet 

forpagtningsaftale  

  

2. Fremlæggelse af månedsregnskabet: 

Det ser fornuftigt ud. Det fremlægges på dialogmødet og orientering sendes efterfølgende ud til 

medlemmerne. 

 

3. Orientering fra udvalgene 

 

Markedsføringsudvalget: genoptager arbejdet her efter sommerferien. Der er laves små korte film 

fra klubben. Næste møde i udvalget er d. 18. august. 

Baneudvalget: Banen står godt. Næste baneudvalgsmøde er primo september. 

Begynderudvalg: Mange begyndere både til træning og match. Der er gode hænder til at tage  

Husudvalget: Husudvalget skal anvende tavlen lidt mere og gerne suppleres med flere medlemmer.  

Eliteudvalget: Intet nyt 

Juniorudvalget: Smuksakkerne er i fuld gang med forberedelserne. 

Turneringsudvalget: God deltagelse til Royal Unibrew.  

 

4. Planlægning af dialogmøde: 

Udarbejdelse af dagsorden. 

 



5. Eventuelt 

 Bente, Stig og John planlægger budgetprocessen 

 Næste møde mandag d. 13. september kl. 17.00 

 


