
Referat Forretningsudvalgsmøde 

 

Sted:  Abrahamsens Gård - Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 20.  

Deltagere: Merete, Ole, Stig og Pernille 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning sidste forretningsudvalgsmøde Ole opdaterer hjemmesiden itf. Politik for kørsel 

samt sørger for at løbstilmelder bliver 

præsenteret på hjemmesiden jf. referat fra FUM 

21. marts. Kontingentopkrævning forbliver som 

den er nu. Asta deltager i mødet i JFS omkring 

halfordeling vinter 17/18 (vi har 

bestyrelsesmøde denne dag). Naturens Dag 10. 

september: PE og PB laver baner. Merete vil 

gerne hjælpe på dagen. Der skal findes et par 

stykker mere til at hjælpe.  

2. Dagsorden bestyrelsesmøde 12. juni Følgende punkter forslås til dagsorden: 

- Evaluering mødestruktur (1 time) 

- Kort nyt udvalg (på skrift) 

- Skoleprojekter forår 2017 

- Klubledermøde 29. maj 

- Evaluering Hastrup 

- Evaluering forårssæson/arrangementer 

- Plan efterår/vinter 

- Status VM 2020 

- DM 2018 

- Jelling Løbet 2017(kort evaluering) 

- Plan/kalender for udlån af SI 

Der dagsorden i denne måned.  

3. Status tøj Trimtex T-shirts og trænerdragter er bestilt. 

Der er en produktionstid på ca. 5 uger.  

Børnetøj: Lisbeth/PB tjekker kasser i kælderen 

og sørger for at de børn der ikke har tøj, får det. 

Og tjekker om der mangler størrelser.  

4. Sport Ident Ole opdaterer hjemmesiden ift. hvordan man 

anvender det nye Sport Ident (under materiel). 

Ole har forespurgt på kurser i SI, afventer svar. 

PE er ved at lave stativ til stængerne med SI.  

5. Plan for inddragelse af 

bestyrelsesmedlemmer i 

udarbejdelse/opdatering af udviklingsplan 

PB laver forslag til datoer i efteråret hvor 

bestyrelsesmedlemmer på skift (ift. 

ansvarsområder) indkaldes til 

forretningsudvalgsmøder. Aftales endeligt på 



bestyrelsesmøde i juni.  

6. Klubledermøde 29. maj KK deltager. Annett melder tilbage om hun også 

kan deltage.  

7. Nyt materiel – telte, flag Vi forslår at der indkøbes 1 nyt letvægtstelt til 

klubben. Koster 2800,-  

PB undersøger ift. flag (klubflag på stang (lidt 

som den Rikke havde lavet en gang – til at holde 

i hånden – have med på skamlen).  

Vi forslår at købe 1 nyt stort beach banner.  

8. Evt. VM 2020: 

PB har været til formandsmøde vedr. VM 2020. 

Det handler lige pt. mest omkring at få klarlagt 

hvilke personlige ressourcer der er til rådighed 

jf. spørgeskemaundersøgelse. Der er besat en 

del poster med særligt ansvar, men der arbejdes 

videre med dette. Det er en stor proces.  

JFS Bestyrelsesmøde: 

Der arbejdes på en ny hjemmeside for JFS 

Fælles. Mere om dette senere på året.  

Årsfee Juniorlandsholdet for Josefine: 

Vi har modtaget en regning på 9000 kr. for 

Josefines årsfee til landsholdet. 

Forretningsudvalget foreslår at klubben dækker 

hele udgiften i år, da Josefine ikke støttes 

personligt at Elite Vejle længere. PB høre 

Eliteudvalget om deres holdning til dette.  

Mail fra KK: 

”Der er to gange spurgt til om man kan leje det 

store telt. 8x4 m. 

Det har vi drøftet i klubhusudvalget og finder 

det fint kan lejes ud. 

Pris foreslår vi 700 kr. pr. gang. Man henter og 

bringer selv og stiller selv op. 

Vi har i samme ombæring drøftet lejepris for 

Abrahamsens Gård. Hidtil har det været 800 kr. 

for stuehus samme dag. Det vil nu blive sat op 

til 1000 kr. Vil blive rettet på hjemmesiden. 

Allerede indgåede lejemål fortsat til gammel 

pris. Stuehus og telt lejes til 50 % af 

medlemmer.” 

Godkendt FU.  

 

9. Næste møde Aftales på bestyrelsesmødet 12. juni. 

 


