
Referat Forretningsudvalgsmøde 

 

Sted:  Abrahamsens Gård – onsdag den 1. november 2017 kl. 20.00 

Deltagere: Merete, Ole, Jørgen, Steen og Pernille 

Afbud: Stig 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning bestyrelsesmøde  
 

 

Pernille har spurgt Esben ift. at være med i en 
arbejdsgruppe omkring O-Track, det vil han 
gerne. Gruppen består indtil videre af Søren, 
Ole og Esben. Ove spørges på fredag.  
 
Ole har købt to nye computere til klubben.  
 
Pernille undersøger om KK og Aage Kobberø vil 
fortsætte i klubhusudvalget. 
 

2. Udviklingsplan Sportslig udvikling 
 
 

Udviklingsplan – Sportslig udvikling 
- Ekstra træningsmulighed 
Der blev sat spørgsmål tegn ved om en ekstra 
træningsmulighed er efterspurgt i klubben!  
PE/Steen prøver at høre TVO om det er muligt 
at koble sig på deres træning uden at skulle 
samle poster ind.  
- Voksenkurser 
I foråret laves et par lørdage med voksenkursus 
i Jelling. Steen er tovholder herfor.  
- Trænersamtaler/udviklingsplan 
Vigtigt at alle trænere kommer til samtaler og 
der nedskrives en plan for kommende år.  
- Evaluering  
Det kunne være fedt at skabe en 
evalueringskultur i klubben, hvor der fast hver 
tirsdag efter træning (når vi er i Jelling) er 
mulighed for at evaluere aftenens træning, hvis 
man har lyst til det. Dette arbejdes der hen 
imod.  
 
Der følges op på ideer og tanker på træner 
afslutningsdagen (julefrokost) 9. dec.  



 

3. Jelling Musikfestival – Ny koordinater 
festivaloprydning – Astrid stopper 
 
 

Merete bliver ny koordinator i samarbejde med 
Asta for det næste år, hvis ikke vi finder en 
anden til det.  
Det vil være en ide, at finde en der har mere tid 
(evt. en pensionist) til opgaven fremadrettet.  

4. Ny formand RUF – opfølgning 
 
 

Ove har sagt ja til at overtage formandsposten i 
rekrutteringsudvalget.  

5. Evt.  
 
 

Kørselsordning fungerer ikke helt optimalt. 
Ole/PB tager kontakt til Bent.  
 
Pernille informerede omkring hændelse til KUM 
på Bredagerskolen. Der sendes mail ud til 
bestyrelsen.  
 

6. Næste møde 
 
 

Næste møde 5. december i Kollerup efter 
træning. 

 

 


