Referat fra Bestyrelsesmøde den 10. december 2020.
Tilstede: Flemming Thomsen (FT), Jan Barslev (JB), Jesper Bjørn Andersen (JBA) - afbud,
Daniel Svensson (DS), Casper Overgaard (CO), Eddie Derlich (ED), Amanda Turay (AT), AnneBirgitte Rasmussen (ABR), Jesper Bak (Bak), Irene Christensen (IC) og Claus Kuno (CK).
Gæst: Mathias Berg (MB), deltager i punkt 3
Referent: Annette Grønmann Larsen (AGL) – afbud (CK er referat i stedet for)
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden (2min)
Godkendelse af referat fra sidste møde (3 min)
Sammenlægning (Daniel, information, 30 min)
Mandat til forhandling (Flemming, beslutning, 45 minutter)
Budget 2021 (Casper, information, 30 min)
AKS Madaftale videre forløb, AKS har accepteret den nye aftale (Kuno, diskussion, 10
min)
7. Eventuelt (10 min)
8. Næste møde (2 min)
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt
2. Godkendelse af referat
- Referatet blev godkendt.
3. Sammenlægning:
- Tidligere fremsendt præsentation blev drøftet.
4. Mandat til forhandling:
- Formand gennemgang oplæg. Der blev foretaget afstemning omkring oplægget.
Oplægget blev vedtaget med stemmerne 4 mod 3.
5. Budget 2021:
- Det fremsendte budget blev gennemgået.
- CO skal have tilrettet budget til næstkommende bestyrelsesmøde.
6. AKS Madaftale videre forløb, AKS har accepteret den nye aftale:
- ED, FT, CO, Bak og CK afholder møde omkring planen for cafeteriet
- Mødet afholdes fredag 11. december 2020 kl. 16-17 via Teams.

7. Eventuelt:
- JB: Foreslår reduktion af kontingent for bredde seniorer, eventuelt 2 måneders
kontingentfrihed. Dette blev vedtaget.
- JB: Stormøde i børneafdelingen ➔ 21 trænere/ledere mødte op
8. Næste møde:
- Næste møde er planlagt til torsdag den 28. januar 2021. ABR og DS har meldt afbud.
Det er besluttet, at mødet afholdes torsdag den 4. februar 2021 i stedet for den 28.
januar 2021.
Aktions:
- Administrationen: Skal indkalde punkter til udviklingsplan 2021 fra de forskellige
udvalg
- Dannelse af arbejdsgruppe i forhold til sammenlægningen
ED og CK bistår i forhold til det videre forløb
Agenda punkter til næste møde:
- Godkendelse af budget 2021

