
Referat bestyrelsesmøde 25. maj 2020 kl. 19.00  

Deltager: Lise, Tine, Pia, Linda og Simone 

1. Fastlæggelse af dato/form for generalforsamlingn. 
2. Dato for ny generalforsamling tirsdag 15 sep 2020 kl 19.    

3. Næste sæson  
a) Program: Maja flytter MB til onsdag, Sofie Nissen vil gerne havde et MB. Nicolaj er 

på spring 2 og 3. Rasmus 
b) Kontingenter Fastholder de samme kontingen som 19/20 
c) Holdbeskrivelser og max antal vender tilbage også med de retningsliner der til den 

tid. 
d) Det praktiske (hjemmeside, oprette hold, Facebook Lise, mail til medlemmer Linda 

opslag på skoler Simone, I børnhaven Tine folder osv., opdatering af tilbud i 
Hillerød, bookning af hal og skole)  

e) Aflønning Evt et nyt forslag fra Linda, med evt forslag med instruktør, hjælpetræner 
over 18 får en løn og hjælptræner under 18 løn får en anden. 

f) Regler for tilbagebetaling, tilmelding senere i sæsonen (pris, Corona) nej vi må se 
hvordan landet ligge efter sommerferie, det skal annoncers i Lokal Nyt 

g) Tøj til trænere Tine tjekker med Mette hvad der er tilbage? Vi beslutter ikke noget 
ang. tøjet, men mange synes at alle trænger og hjælpe trænger over 18 år skal 
havde hætte/lynlås trøje og t-shirt. Alle andre hjælpetræner skal havde kun t-shirt . 
Vi kan sælge de tøj/t-shert træner har med tiden. 

3. Opstartsmøde/Modtager kursus Tine med hjælp fra Pia 
a) Dato (samme dag for begge dele?) 27 august opstartsmøde 16.30-19.00, 

17.00kommer der 10 børn på Emils alder. 
b) Hvem arrangerer?  
c) Rød tråd møde/aftaler holdene i mellem om f.eks. redskaber 

4. Øvrigt 
a) Opvisingen er den 21 marts 2021  
b) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder/planlægningsmøder: 11/8-20 
c) Dato for julearrangement fri i uge 51 sidste træning torsdag 10 dec. børnehold, hvis 

voksneholdene vil træne i uge 51 må de gerne det men de skal tilmedl tilbage. 
d) Andre arrangementer (springlørdag/søndag, åben tumlehal)? Nej 
e) Fest/fælles arrangement? Fest for alle 2 oktober 2020 
f) Happy Summer nej pga. covid-19 



5. Redskaber 
a) Status fra udvalg Tine og Linda finder en dag. 
b) Register over redskaber Tine har styr på det 

6. Kurser 
a) KIB kursus? Afmeldes  

Øvrige kurser  

7. Evt. 
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