Referat af bestyrelsesmøde d. 19.05 2022 kl. 17.00

Nr. 05 - 2022

Deltagere:

Funktion:

Fraværende:

Referent:

Charlotte Kjær
Allan Hundrup
Carsten Fruergaard
Erik-Frost Larsen
Michael Sevel
Jane Hattesen

Kasserer
Næstformand
Formand
Suppleant
Medlem
Sekretær
(midlertidig)
Suppleant
(Kontor)

CK
AH
CF
EFL
MS
JH

CF

Jane Hattesen

JH

01-05. Sidste referat
 Godkendt

02-05. Indkomne meddelelser og forslag til gennemførelse
 .

03-05. Bordet rundt
Jane JH
 Undersøgt hjertestarter fra TRYG, da hjertestartere i området alle er låst inde efter åbningstid. JH ansøger
TRYG-fonden for tilskud.
 Har undersøgt detaljer i FALCK abonnement, der er indeholdt leasing af hjertestarter, førstehjælpskuffert,
brandslukker og bygningshjælp.
 JH undersøger gennem CK hvad vi har af forsikringer.
 Der er udfordringer med kalenderen, skal der investeres i en ny. MU har velfungerende kalender på
hjemmesiden. Der undersøges muligheder i klubmodul.
Allan AH .
 Fys. Ordning, der laves aftale med Fysio Danmark, Der er kommet et skriv som lægges på hjemmesiden
 Der har været 20 deltagere til ungdomsidrætsfest og der har været 6 deltagere med trænere på to forskellige
aftener alt var en succes.

Carsten CF
 Dokumenter til Sydbank er endelig fremsendt og vi venter nu på deres tilbagemelding omkring fuldmagter
 Udfører organogram og sender dette til Michael Hovborg og JH
Erik EFL

Michael MS
 Er præmie for klubrekorder udgået? Det undersøges ved AU
 MS er nuværende kontaktperson til Esbjerg City Half
 Mini OL for Sønderrisskolen, vi har givet svar vedr. arrangementet
 Studielivsmesse på AAU-Esbjerg, Thomas tager sig af denne

04-05. Uafsluttede sager
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06-05. Eventuelt
 Jacob Glæsner og Mads Berggren fra mellem/lang gruppen deltog på mødet for at snakke videre omkring
vilkår i forhold til kontingent i deres gruppe, de havde forberedt et skema med oplistning fra hjemmesiden på
hvad der er indeholdt i de enkelte kontingenter
 Det skal belyses bedre hvad der er indeholdt i de enkelte kontingenter, der sættes et møde op med AU, MU,
Masters-udvalg og bestyrelsen efter at mellem/lang selv har vendt tingene med AU
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