
                                                                                                                                  

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde OSK 
Tid/sted 27.01.21 virtuelt Ansvarlig  

Tilstede  Kalle Christensen  
Susanne From  
Michael Nielsen 
Lisa Holm Rasmussen 

 

Afbud Jesper Stougaard 
Connie Juel Clausen 
Sibilla Di Guida 

Linda Magnussen  
Tina Martinussen 
 

 

Dagsorden   Siden sidst: Godkendelse af 
referat, Repræsentantskabsmøde 
2021, Møde Emil 24/6 17:30, is 
andre byer 2022,  

  Nyt fra træneren: Ansættelse af 
hjælpetræner, Deadline sæsonplan 
+ upload, sæsonstart 2021/2022 
sæson  

  Nyt fra kassereren: 
  Nyt fra udvalgene: sommercamp 

faciliteter,  
  Års-hjul: Udarbejdelse af års-hjul 

for sæson 2021-2022  
 

 
 

 

Referat Lisa  

1. Siden sidst 

 

Repræsentantskabsmøde 2021: 
Thomas Jensen stiller op som 
kasserer. Bestyrelsen har valgt at 
bakke op om dette. Dagsorden fra 
repræsentantskabsmøde 
gennemgås.  
Reduktion af kontingent: 
Bestyrelsen stemmer for forslaget. 
Ændringer af vedtægternes §10 stk. 
1: Bestyrelsen stemmer for. 
Ændring af vedtægternes §13, stk. 
2: Bestyrelsen stemmer for 
forslaget.  
Resolutionsforslag: Bestyrelsen er 
enige om, at dette er en god ide, og 
stemmer for forslaget.  
Bestyrelsen stemmer for Thomas 
som kasserer.  
Valg af næstformand og et 
bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen 
peger på Dennis Bavnhøj 

alle 



                                                                                                                                  
Valg af bestyrelsesmedlem: 
bestyrelsen Stemmer for Dennis 
Bavnhøj. Hvis han er stemt ind som 
næstformand peger bestyrelsen på 
Henriette Andersen Theisen. 
Valg af 1-2 suppleanter: 
Bestyrelsen peger på Henriette 
Andersen Theil. Hvis hun er valgt 
ind i bestyrelsen, peger bestyrelsen 
på Maria Fuglsang. 
Bestyrelsen bakker op om genvalg 
til EY. 
Under punkt 12 er der ikke behov 
for stillingtagen, da der ikke er 
kandidater at vælge imellem.  
Under punkt 13 er der ikke behov 
for stillingtagen.  
Is andre byer 2022: Vi skal betale 
30.000 for at have is i maj måned 
2022. 2 muligheder: Is i andre 
klubber eller kontingentstigning 
(eller andet tiltag) for at have ekstra 
is = forlænge sæsonen. Bestyrelsen 
er mest fortaler for at vi har is 
”hjemme”, hvilket vil være fokus 
fremover 

2. Nyt fra trænerne 

 

Deadline sæsonplan: Gøres 
færdig på trænermødet.  
 

 

3. Nyt fra kassereren 

 

  

4. Nyt fra udvalgene   

5. Årshjul Deadline betaling af kontingent: 
15/9. 
Udarbejdelse af års-hjul for sæson 
2021-2022: 
Gennemgås. 
 

 

6. Evt.   

 


