
 
Dagsorden med referat FU møde 

Dato:                 Den 28. januar 2021, kl. 17.00 – 18.00 
Sted:                  På Meet   LINK HER 
 
  
 Faste punkter: 

1. Status – økonomi 
a. Resultat 2020 

i. Mindre underskud, teknisk underskud på kr. 190000.-, opmærksomhed på fitness. 
Der indkaldes til møde med fitness. Michael og Arne deltager.  

ii. Kandis problematik i regnskabet orienteres om.  
iii. Jubilæet aflyses. Ønskes der en fejring kigger vi på det. 

b. Folk og fæ 
i. Pris kr. 19000.- skal vi blive ved med at betale for det. Specielt med kun 6 

udgivelser om året. Vi udnytter det ikke så godt som vi kunne. Aktiviteterne skal 
mere på banen. Det kan være et stort arbejde at lave det, da det skal afleveres 
færdigt.  Vi prøver at tage fat i kommunikationsgruppen hos SKI.  Arne snakker med 
folk og fæ. 

c. Drøftelse af kontingent forår 2021 
i. Vi skal snakke perioder for kontingent. Vi skal se på hvorvidt der skal være 

kontingent hver måned. 
ii. Vi fastholder vores beslutning om at vi betaler kontingent. 

iii. Bowling starter først teknisk som aktivitet, når der er aktivitet. 
iv. Hvornår skal der betales, og for hvad. Skal holdene først oprettes når resten DK 

åbner. Skal vi lave en ”Lock Down” i foreningen. Jan., feb. og mar. gøres kontingent 
fri i foreningen.  IK og AB kigger på det. 

v. Skal tages op på et HB-møde indenfor de næste 14 dage.  
 

2. Status – organisation/opgaver 
a. Medlemsregistrering. 

i. Vi mangler tween klubben i antal medlemmer til CFR. IK melder tallene ind inden 
den 31.1. søgt den 31.1.2021 

b. Medlemstilskud 
i. Michael søgt 

c. Status Spejderhytten 
i. Fjernet. 

d. Adgangskontrol.  
i. Udsat til alt er åben igen. 

e. Årets SIF’er 
i. Bringes med til HB-møde 

 
 

3. Status – Aktiviteter 
a.  

 
  

4. Generalforsamlingen 2021  
a. Hvor og hvordan 



i. Flyttes igen i år grundet covid-19. med på HB-møde 
 

b. Valg af Formand 
i. IK og Arne snakker om det 

c. Valg af FU Medlem 
i. Rikke genopstiller ikke 

d. Valg af aktivitetsformænd: Volleyball, Gymnastik, Tennis, Løb, Bordtennis 
i. HB-møde 

 
Forslag til GF 

e.  ”Beachvolley” skal afdelingen ligges ind under volleyball? 
 

f. En sikkerhed for demokratiet, ved beslutninger om større investeringer skal det besluttet 
på en generalforsamling. Beslutninger af betydelig karakter hvor vores formue kommer i 
spil. Forslaget rettes til af IK og AB. 

 

g. Forslag til vedtægterne at generalforsamlingen kan afvikles digitalt, hvis 
omstændighederne forhindre dette. 

 
 

5. Evt. 
 

 
 


