
Referat ekstraordinært BS møde 7/9– 18-19 i VB-klubhus + Teams 

Deltagere: Sarah, Tina, Oliver (online), Lars (online), Esben og Claus.  

Afbud: ingen.  

  

Pkt. 1. Fastlæggelse og planlægning af NY ekstern GF (Oktober)  

• TB og LN havde undersøgt i alt tre forskellige eksterne lokationer  

o AGRI Nord – Skalborg 

o Frejas Hal – Vestbyen  

o Nørresundby Idrætscenter  

 

Kun AGRI Nord og Nørresundby Idrætshal er egnet – der laves forhåndsreserveringer, dog 

med det forbehold at de kan aflyses i tilfælde af yderligere restriktioner på 

forsamlingsforbuddet.  Stedet skal kunne facilitere alt omkring mødelokalerne – en ret dyr 

løsning, men sådan må det være  

 

SMT undersøger, via klubbens advokat, hvordan reglerne for afholdelse, og hvad vi gør hvis 

det ikke kan lykkedes at afholde i 2020 – BS aftalte at vi afholder ET møde – først vedtægts 

GF og efterfølgende den ordinære GF 2020 (omhandlende 2019 sæsonen)  

 

 

Pkt. 2  Fordeling af løsning af arbejdsopgaver som løses i mindre udvalg. 

•  TB og aktivitetsudvalget + EJK planlægger alt vedr. Ren Havn 12/9  

• LN – SMP fortsætter opgaven med den daglige adminstration og økonomi – med ekstern 

hjælp – Her havde BS en intern drøftelse, om hvilken aftalen der var afstemt om 24/8 efter 

en god drøftelse – fastholdes en løsning, hvor vi også tænker frem mod en 2021 løsning. Vi 

skal klat have adskilt hvilke opgaver der er ulønnet BS opgaver og hvad der evt. skal 

aflønnes for opgaver der omhandler medlems drift og økonomi – som er rent daglig drift, 

som de blev løst i ALH.  

• CH og OV – fortætter med finde en løsning på vagtordning og en evt. booking kalender.  

o Dog er vi udfordret i forhold til Corona restriktion – det er muligt vi må aflyse denne 

i 2020.  

   

o OV og LN – fortsætter arbejdet med at finde en ekstern løsning på den nye 

hjemmeside og beskrivelser af hvad vi gerne vil have den skal kunne gøre for os.  

 

• LN/EJK og SMP – afholder møder med nye medlemmer – opdelt over 3 mødedatoer, som er 

nødvendigt pga. det store antal nye medlemmer – i alt 70 breve er udsendt, der afsluttes me 

fælles pizza og hygge.  

• Datoerne for medlemsmøderne bliver:  

o Velkomst møde 1    Torsdag 24 september kl. 18.00 – 19.00 

o Velkomst møde 2    Tirsdag 29. september kl. 18.00 – 19.00  

o Velkomst møde 3    Torsdag 1. oktober kl. 18.00 – 19.00 



        

Pkt. 1. EVT.   

   

• Drøftede indholdet i et haste nyhedsbrev. – som skal omhandle Ren Havn arrangement 12/9 

- + emner til kommende optagninger – mobile vinterstativer mfl.   

• Husk opslag på hjemmesiden om Ren havn og på klubbens interne FB gruppe.  

•  

Ikke fastlagt flere møder – før vi kender konsekvenserne af den nye nedlukning.  
 

Referent Claus Heikel 7/9 


