
Referat Forretningsudvalgsmøde 

 

Sted:  Hos Pernille – mandag den 4. juni 2018 kl. 19.00 

Deltagere: Steen, Ole og Pernille 

Afbud:  Jørgen 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde 
 

TBU – klubben er tilmeldt. Vi har ikke hørt 
noget endnu.  
 
*TBU = træning af børn og unge (nyt DOF 
projekt) 
 

2. Persondataforordningen 
 

Ole har overordnet styr på kravene ift. 
persondataforordningen. Der er underskrevet 
en aftale med DOF og Ole får også styr på 
aftale ift. skiforbundet. Ole laver politik til 
hjemmesiden. På indmeldelsesblanketten 
henvises til denne politik. Ole har tingene klar til 
gennemgang på bestyrelsesmødet 20/6.  
 

3. Forberedelse Bestyrelsesmøde 20/6 
 

Emner til dagsorden blev gennemgået. Der 
udsendes dagsorden til bestyrelsesmøde senest 
den 11/6.  
 

4. Klubledermøde - Trailer 
 

Sydkredsens fælles materiel fra traileren 
opbevares fremadrettet i Kolding. De ældste 
gamle ting (der ikke bruges mere) smides væk. 
Det er muligt at købe traileren, hvis man ønsker 
det. Bud sendes til Mogens. Vi har ikke interesse 
i at købe den (det er en gammel trailer med hul 
i bunden).  
 

5. JFS Halfordeling 
 

Vi har for vinteren 18/19 fået gymnastiksalen 
på Bredagerskolen til træning tirsdag fra 18.00 
til 19.30.  
Der aftales på bestyrelsesmødet 20/6, hvilken 
dato vi ønsker at starte vintertræningen i salen.  
 

6. Tirsdags træning, baner, poster mm. ”Regler”, aftaler med videre ift. 



 tirsdagstræning. Sættes på som punkt til 
bestyrelsesmødet.  
 

7. WOC2020 – Euromeeting (mail fra Helle 
Schou) 
 

Pernille har modtaget mail fra Helle Schou. Der 
ønskes fra WOC2020 ledelsen en liste med 
medlemmer, der har kompetencerne til at 
hjælpe med diverse funktioner til Euromeeting. 
Det drejer sig om de klubmedlemmer der ikke 
endnu er involveret direkte i VM 2020. Pernille 
sender liste med forslag til Helle.  
 

8. Evt.  
 

Der er kommet et ønske om køb af Grill til 
klubben til benyttelse ved forskellige aktiviteter 
(Jellingløbet, divisionsmatcher osv.) Pt. lånes 
der rundt i byen, når vi skal bruge en grill. 
Pernille undersøger om der er mulighed for at 
låne ved Musikfestivallen og også ift. præcis 
hvilken grill der ønskes (antal, størrelse osv.) 
Der tages kontakt til involverede personer.  
 
”Gavelisten” blev gennemgået ift. gaver til 
medlemmer ved runde fødselsdage osv.  
 

9. Næste møde 
 

Næste møde i FU bliver 7. august kl. 19.00 hos 
Pernille.  
 

 

 


