Referat af bestyrelsesmødet d. 9-9-2022 kl. 17
Til stede var Casper Øritsland (Formand) Anders Grøn (Næstformand) René Madsen
(Kasserer) Kevin Andersson (Menigt medlem) Channe Hviid (Suppleant).
1.

Godkendelse af dagsorden (1 minut)

Dagsordenen er godkendt.
2.

Formandens/næstformandens orientering (3 minutter)

Der orienteres om at Casper rejser i fire uger nu.
3.

Kassererens orientering (10 minutter)

Økonomien bevæger sig i den rigtige retning. Vi har forholdt os sparsommeligt og
kontoen har pt. 41.000kr. Vi fortsætter med at forholde os sparsommeligt.
4.

Bestyrelsesmedlemmernes orientering (3 minutter)

Ingen orientering.
5.

Evaluering af praktikantansættelsen

Kevin og René vil holde et møde med Maria for at sørge for at det går i den rigtige
retning.
6.

EM i Styrkeløft 2022 (Jonas deltager). Ansøgning af talentpuljen.

Ansøgningen godkendes og der bevilges 3000kr til støtte fra talentpuljen.
7.

Divisionsturnering d. 22.10 og udstyrskursus d. 30/10.

Der er lavet en eventkalender som hænges op på døren. På denne skal frivillige
kunne skrive sig på.
8.

DM 2023 - fondssøgninger / kursus

Casper fortsætter med at søge fonde. Ingen har sagt ja endnu. Jeg er tilmeldt kurset
”Fundraising i Praksis – Undervisning og Workshop” d. 11.11+12.11 som vi håber
kan give yderligere inspiration.
9.

Evaluering af Skibhusfestival.

Skibhusfestivalen var forløbet fint. Skibhusfestivalen har stor politisk og
brandingmæssig værdi for klubben, og det var ikke kommunikeret ordentligt til
deltagerne. Fremadrettet skal jeg (Casper) sørge for at kommunikere mere konkret
ud hvad Skibhusfestivalen er og hvorfor vi deltager.
10.

Opfyldning af T-shirt-lager

Kevin laver designs og deler i gruppen. Klubben tager stilling og bestiller for 5000kr
t-shirts.

11.

Overlevering af opgaver til næstformanden imens jeg er udenlands.

Anders er med på at han skal overtage formandsposten i fire uger imens jeg er
udenlands.
12.

evt.

Vi diskuterede sikkerhed og tryghed i klubben. Vores nøgle-system har været i
stykker men er nu blevet fixet, sådan at vi kan trække data ud af dørene. Vi har også
implementeret screeningsproces og ventelister, hvilket giver en større følelse af
tryghed ifb. Nye medlemmer.
Channe spørger om muligheden for at blive ”vikar” for styrkeholdet om mandagen.
Det godkendes.

Mødet hæves kl. 19:55.

