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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag, den 2. december 2020 kl. 18.30  i Klubgården  

 
 
Fremmødte  : Ole, Peter, Flemming, Jacob, Birgitte, Marie, Sune, Michael 
Fraværende : Ingen 
Afbud  : Kenneth 
 
 

1. Valg af referent. 
 
Sune er referent. 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
 
Ny hjemmeside som Ole har sponsoreret, bliver først i starten af 2021, da der er 
juletravlhed. 
 

3. Evt. nyt fra formanden. 
 
Ole melder at der har været forespørgsel på genåbning af sauna, da kommunen har 
åbnet for sauna i svømmehallen. Andre har også ytret ønske om genåbning af sauna. 
Dette tages under pkt. 7. 
 
Der har været unge, der har været omkring klubgården og der har været forsøg på at 
tænde ild. Det er meldt til SSP, Hallen og andre relevante instanser og der er skærpet 
opsyn. 
 

4. Pæletrim i Teglstrup Hegn. 
 
Godkendelse fra skoven er indhentet. Arbejdet med at sætte de nye pæle er i gang og 
skoven er delt i 3 områder, som er delt ud til 3 personer. Første område er færdigt. 
Kort laves og distribueres når alle områder er færdige. 
 
Vi er blevet tilbudt at overtage pæletrim i Hornbæk plantage, men det har vi sagt nej 
til. 
 

5. Sokken: Er der feedback fra medlemmerne om de ønsker en printet udgave 
(i farver) eller den traditionelle? Har Kurt ytret sig (Marie)? 
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Tilbagemeldinger fra medlemmer er generelt meget få. Der er 4 der har behov for at 
få en trykt udgave. 
 
Kurt vil helst have et fysisk blad der skal sendes ud. Marie har snakket med Kurt der 
fortæller at han mister lidt lysten til at lave bladet, men er ikke direkte afvisende for 
en online version. 
 
Næste udgave af Sokken er lige på trapperne og de sidste rettelser bliver indføjet så 
det er klar til udsendelse meget snart. Vi sender klubbladet ud via klubmodul og 
skriver ikke noget specielt om, at man kan efterspørge en printet udgave. 
 

6. Klubbens økonomiske tilstand p.t.: Kommer vi ud med et ca. nulresultat? 
Hvad gør vi, hvis vi ingen indtægter får i 2021 fra evt. planlagte 
arrangementer?  

 
Birgitte har før mødet sendt forventet regnskab for 2020 og budget for 2021. 
Forventningen er at 2020 slutter med et underskud på kr. 17.000. Der er dog søgt 
Corona tilskud yderligere kr. 55.000, som vi kan være heldige at få en del af, hvilket 
vil forbedre 2020 resultatet. 
 
Det diskuteres om bestyrelsens årlige kr. 500 skal droppes i år på grund af den 
nuværende situation. Bestyrelsen afstår, men folk udenfor bestyrelsen der normalt vil 
også få i 2020. 
 
Budget 2021 er lavet i 2 udgaver. Et hvor der er normal aktivitet og et uden 
aktiviteter i 2021. De giver resultater på henholdsvis kr. -28.700 og kr. -51.700. 
  

7. Status på Klubgårdens brug (rengøring, spritdispensere, saunaer, 
benyttelse) 

 
Lister som folk skal skive sig på når de er i klubgården bliver ikke brugt af alle og det 
er et problem. Vi skal have alle med på listerne. Ole sender en reminder mail i en lidt 
skarp tone, så vi som bestyrelse gør hvad vi kan. 
 
Vi bliver enige om at holde saunaen lukket og hvis muligt fjerne sikringen, så den 
slet ikke kan tændes. 
 
Spritdispensere er ikke kommet op. Flemming spørger i hallen igen da vi mener at de 
ville sætte op. 
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Rengøring er tilbage på normal med 2 gange om ugen. 
 

8. Hamletløbet 2020. 
 
Vi afventer hvordan situationen er i 2021. Vi håber stadig at kunne afholde i f.eks. 
april 2021. 
 

9. Evt. 
 
Marie vender tilbage til Sokken og mener at Kurt trods en online udgave vil fortsætte. 
Marie har set på andre klubber og de har ikke et klubblad længere, de er gået over til 
nyhedsbreve, mere information på hjemmesiden osv. 
 
Forslag til dagsorden vil fremover blive sendt til alle, så alle kan komme med input. 
 
Generalforsamlings dato sættes til onsdag 17. marts 2021. 
 

10. Dato for næste møde. 
 
Onsdag 10. februar 2021. 
 


