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Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 12    Dato: 4. marts 2010 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Kort drøftelse af den nye situation og afstemning af forventer til fremtidig samarbejde. 

Den nye situation drøftes. Karsten forventer i fremtiden en proaktiv holdning til klubben og 

bestyrelsesarbejde. Han forventer et samarbejde, hvor der bliver plads til alle, samt ansvar overholdes. 

Det forventes, at man er forberedt til møder mv. Daglig kommunikation vil fremover foregå via e-mail. 

Hastesager ordnes pr telefon. Alt sendes som gruppemail som orientering.  

De nye bestyrelsesmedlemmer er: 

Karsten Laursen 

 

Leif Stjerne 

 

Brian Larsen 

 

Claus Højrup 

 

Bjørn Frederiksen 

 

 

 

2. Rollefordeling ( konstituering ) – fordeling af ansvarsområder. 

Karsten forklarer hans rolle som formand og hvorledes han vil håndtere denne, samt et forslag til en 

fremtidig rollefordeling. Denne gennemgås og godkendes. 

 

3. Tilbageværende medlemmer af ”gl.” bestyrelse redegør for opgaver som foreligger – såvel nye 

tiltag, som ”hængepartier”. Opgaver uddelegeres.  

Computer kobles til tv 

Højttaler i stærkmandsrum 

Crosstrainer 

Natsænkning oliefyr 
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Udlejer opgørelse 

El Egotag 

Ansøgning fonde 

Sten  

Diverse nøgler udskiftes 

 

 

4. Claus redegør for økonomi, medlemstal og evt. andre nøgletal som er relevante for nye 

medlemmer i bestyrelse. 

Årsregnskab skal underskrives af ny bestyrelse. Der bliver oprettet adgang til netbank til Karsten og 

Claus. Der oprettes dankort til Bjørn og Karsten. Der skal vælges ny ekstern revisor fremover.  

Medlemstal og udvikling i denne gennemgås. Claus orienterer omkring økonomiske forhold og 

markedsføringen der er iværksat.  

5. Komplet liste over samarbejdspartnere udleveres og gennemgås. (inkl. aftaler). 

Udlejer: HNA advokat, Claus 

DSF: 

Entreprenør: 

Bank: 

Kommune: 

Skat: 

Egotag:  

Dagrofa: 

Ungdomsskole aftenhold: Torben Guldager 

Ungdomsskole daghold: Søren  

PL service: 

Hjørring helsestudie: 

Varda / kim: 
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6. Komplet liste over ”ansatte” udleveres og gennemgås. ( inkl. aftaler ). 

Vagter: 

Mikkel Hessel: Lørdag 

Lars bo: Onsdag 

Martin: Mandag 

Rengøring: Mette, stopper nu. 

Vedligeholdelse: Lauritz 

 

7. Opsamling på andre praktiske ting i forbindelse med opstart af ny bestyrelse. 

Der skiftes nøglesystem i nødvendigt omfang. Karsten pointerer, at vagtordning skal kunne 

kommunikere med bestyrelse. Claus laver system til dette.  

Claus laver ny adgang til videosystem. 

Referat fra i dag underskrives af alle, der fungerer som fuldmagt som afleveres til bank, hvorefter ny 

adgang kan oprettes.  

Karsten kontakter Finn i forbindelse løsning af enkelte småopgaver.  

8. Udmelding på hjemmeside vedr. ny bestyrelse. 

Claus orienterer på hjemmesiden omkring den nye bestyrelse.  

 

 

 

9. Dagsorden for fremtidige bestyrelsesmøder.  

• Sidste referat 

• Status økonomi 

• Status medlemmer 

• Status personale 

• Status samarbejdspartnere 

• Indkomne forslag fra postkasse 
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• Diverse 

 

10. Fokusområder her og nu. 

Stram økonomisk politik i en periode.  

Bevare medlemmer, få nye medlemmer ind.  

Tiltag til ovenstående. 

 

11. Fremtid – hvad er vores svagheder og trusler – vore styrker og muligheder  -  værdier, mission og 

vision drøftes. 

Karsten har lavet en strategi som diskuteres. Denne videreudvikles og offentliggøres.  

12. Godkendelse til fuldmagt mht. fuld adgang til bankkonto. 

 

 

Karsten Laursen: Fuld adgang til netbank og dankort 

 

Claus Højrup: Fuld adgang til netbank 

 

Bjørn Frederiksen: Dankort 

 

 

13. Diverse. 

Der diskuteres forskellige emner, nye tiltag mv.  

 

14. Næste møde 

Tirsdag 9/3 2010 kl.19.00 hos Karsten. Der forberedes emner til åbent hus. 


