Referat fra online Bestyrelsesmøde den 25. februar 2021.
Tilstede: Flemming Thomsen (FT), Eddie Derlich (ED), Jan Barslev (JB), Casper Overgaard (CO),
Daniel Svensson (DS), Anne-Birgitte Rasmussen (ABR), Amanda Turay (AT), Claus Kuno (CK),
Irene Christensen (IC) og Annette Grønmann Larsen (AGL) referent.
Ikke tilstede: Jesper Bak
1. Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Godkendt.
3. Sportslig strategi (JB)
- JB gav oplæg omkring den sportslige strategi. Oplægget er udsendt til Bestyrelsen.
4. Marts kontingent/Covid 19
- Det blev besluttet at nedsætte bredde senior marts kontingentet med 50% - alle stemte for
dette.
5. Royal Unibrew (RU)
- ED gav status på sagen.
6. Bestyrelsen – Jesper Bjørn er udtrådt.
- Der er følgende muligheder: første eller anden suppleanten kan indtræde eller Bestyrelsen
arbejder videre indtil generalforsamlingen uden at supplerer sig.
Beslutning: Bestyrelsen arbejder videre uden en erstatning for Jesper Bjørn
7. Forberedelse til generalforsamlingen.
a. Dirigent.
AGL kontakter Jannik Hansen for at høre om han vi være dirigent
- b. Valg
Følgende er på valg: Formand, et B-medlem og 2 suppleanter
- c. Indkomne forslag.
ED: gennemlæser lovene for, om der skal stilles forslag til ændringer. Der skal ses på
kontingent om der skal stilles forslag om kontingent forhøjelse.
ABR: forespurgt om det skal være med fysiske fremmøde eller teams møde.

FT: Dem der er trofaste til generalforsamlingen er af ældre årgang, så de ville ikke kunne
mødes online. Generelt er det bedst med fysisk fremmøde, men hvis det skal ændres skal
det indskrives og vedtages på generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
- FT: gav referat fra møde mellem formændene på Kies. Der arbejdes på samarbejde og
rekruttering. Der skal være et samarbejde på tværs mellem Kies og AKS. Anette Laustsen
er indsat i Bestyrelsen fra Ajax.
- FT: Har været sygemeldt i en periode men er nu helt raskmeldt igen.
9. Næste møde den 25. marts 2021 kl. 17.30
- Forslag fra IC om at flytte maj mødet, tages op efter generalforsamlingen.

