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Classified as Business 

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2022, kl. 20      →     VIGTIGT PKT. – SE NEDERST 

Deltagere: Jeanette, Mick, Jesper, Brian og Hanne 
 

 
Startet med oversigt over de forskellige deadlines/datoer ift. kommende GF: 

- Senest den 9. april skal GF være indkaldt via klubbens hjemmeside 
- Senest den 23. april skal revideret regnskab være tilgængelig på klubbens hjemmesiden 
- Senest den 30. april skal indsigelser, inkl. forslag til ændring af vedtægter, være bestyrelsen i 

hænde 
- Senest den 7. maj skal indsigelser og forslag til generalforsamlingen vises på hjemmesiden  

 
1. Siden sidst 

Fortsat kun 21 medlemmer. 
 

2. Regnskab v/Jesper 
Jesper fremlagde klubbens regnskab for seneste regnskabsår. Skal revideres – Jesper kontakter 
revisorer. Ingen kommentarer fra bestyrelsen, udover at der er store gebyrer til klubbens bankkonto 
fordi det er en erhvervskonto (1.500 kr).  
 
I forhold til arrangementer – fremadrettet vil man først være tilmeldt, når betaling er modtaget, og der 
vil altid være bindende tilmelding. 
 
Forslag til budget 2022 blev lavet. 
 
Jeanett rykker bank for, at de skal nedlægge butiks-bank-kontoen for at spare gebyr til bank.  

 
3. Hjemmesiden 

Mick og Karsten er ved at få lavet guidelines til medlemmer for upload af billeder. Vil kunne findes under 
”Medlems side”. Og Karsten sørger for at lave guideline til bestyrelse til upload af referat. 
 

4. Aktiviteter 
Måske vi skal sende en reminder om fredagsbar, der foregår på Teams. Næste er på fredag, den 1. april, 
kl. 20. Mick laver en reminder på FB. 
 
GF 2022 – Den 14. maj, og forsøges afholdt på Sjælland, så det går på skift mellem landsdelene. Jeanett 
finder egnet lokale og booker + uploader i klubbens kalender. Der bliver åbent hus for ikke medlemmer 
fredag den 13/5. Indbydelse kommer senere. Vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at dele opslag 
herom, når det er lagt op.   
 

5. Evt.  
Mødet blev afsluttet med en drøftelse af stemningen i klubben ift. klubbens fremtid, og det blev 
besluttet, at vi indkalder til et klubmøde for alle medlemmer. Det bliver på Teams den 6. april, kl. 20. 
Mick laver indkaldelsen og sender ud på mail.  
 

 

Hanne Jensen 

Referent 


