
Referat Forretningsudvalgsmøde 

 

Sted:  Hos Pernille – tirsdag den 21/8 kl. 19.45 

Deltagere: Steen, Jørgen og Pernille 

Afbud: Ole  

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde 
 

Opfølgning via punkter i dagsordenen. Ikke 
andre kommentarer.  
 

2. Bestyrelsesmøde JFS - deltagelse 
 

Ole deltager 27/8. Pernille skal til 
formandsmøde vedr. WOC2020.  
 

3. Div. Match 2/9  
 

Steen/Pernille tager kontakt for at få flere 
tilmeldt. Pernille sender mail rundt.  
 

4. Tema næste bestyrelsesmøde 
 

Udvalgte ting fra udviklingsplanen tages 
løbende op på bestyrelsesmøder. Der er ikke 
kommet forslag til tema til næste 
bestyrelsesmøde 24/9. Der arbejdes videre med 
dette. Pernille taler med Ove om der på 
bestyrelsesmødet kunne arbejdes i forhold til 
fremtidig rekrutteringsplan.  
 

5. Vintertræning – instruktør mm.  
 

Tages op på bestyrelsesmødet 24/9. 

6. Tirsdags træning, baner, poster mm. 
 

”Regler”, aftaler med videre ift. 
tirsdagstræning. Er der meldt noget ud til 
banelæggere? Jørgen kigger på det og laver 
evt. en beskrivelse til banelæggere.  
 

7. WOC2020  
- Promoveringstøj (levering, næste bestilling) 
 

Der laves en ny bestillingsrunde i efteråret. Det 
tøj der er bestilt og som folk ikke har fået 
endnu, kommer i starten af september.  
 

8. Klubaften – tema? 
 

Der forslås evt. oplæg udefra, men ingen 
konkrete forslag herfra.  
 

9. Musikfestival – Merete stopper som 
ansvarlig. Vi skal finde en/nogle nye folk til 

Pernille forslår at der findes flere folk til at 
dække opgaverne ift. oprydning i byen.  



opgaverne ift. oprydning i byen.  
 

- En koordinator (det administrative) – 
kontakt til festivallen, finde hjælpere. 

- En person pr. arbejdsdag med ansvar for 
selve oprydningen.  

- Pernille prøver at finde folk og deltager i 
mødet med festivallen.  
 

10. Naturens Dag Brandbjerg 8/9.  
 

Steen laver baner og Ove er til stede på dagen.  

Evt. og Næste møde 
 

Næste møde i FU aftales på bestyrelsesmødet.  
 
DM Sprint Grindsted: WOC2020 gruppen skal 
lave DM i Sprintstafet om søndagen. Vil gerne 
lave dette i Grindsted også. Flemming 
Jørgensen med flere mener at Grindsted er stor 
nok til begge arrangementer. Jørgen 
(banelægger) og Ole (stævneleder) går videre 
med dette. Men vi vil selv stå for DM Sprint om 
lørdagen og ønsker ikke indblanding fra andres 
side i dette.  
 

 

 


