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1. Generalforsamling for 2020
- Den foreløbige dato for generalforsamling er den 9. februar.
- Det tyder på, at det kun kan afholdes online - restriktionerne er foreløbigt forlænget til den 7. feb.
- Buster og Jacob laver et oplæg til, hvordan klubben kan afholde en sikker generalforsamling.
- Man kunne lave en foreløbig generalforsamling online og så lave en fysisk senere på året, hvis dette
kan lade sig gøre.
2. Mind your talent
- Line har fået mulige datoer, men restriktionerne gør, at vi bliver nødt til at udskyde det.
- De har tilbudt at afholde det online, men det synes Line ikke, der er en god idé.
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3. Opdatering på ungdomstræningen
- Ungdomstræningen er lukket ned, og det fortsætter det med at være - indtil videre til den 7. feb.
- Line laver træningsvideoer, som Line lægger op på vores sociale medier.
- Der er kommet 17 udmeldelser og 4 indmeldelser siden sidst. Nogle af dem er ungdommere.
- Atletik-campen vil i år blive afholdt i uge 26. Det er blevet besluttet at øge betalingen fra 500 til 560
kr. Vi øger beløbet for at kunne give ungdomstrænerne, som gør et stort stykke arbejde, en større
gave. Desuden ligger vores camp prismæssigt på et meget lavt niveau sammenlignet med andre
tilbud i sommerferien.
4. Talent og elitestøtten
- Bestyrelsen er enige om, at det vil være et godt signal fra de eliteaktives side at holde støtten på de
50%.
- Der er heller ikke mange stævner, træningslejre eller andet at bruge penge på det første
kvartal/halve år.
5. Andreas’ gamle opgaver
- Line kan godt mærke, at der efterhånden kommer mange opgaver, der ikke bliver løst.
- Der skal findes en til at stå for bookningen og nøglebrikker.
6. Kontingentstigninger
- De udmeldte kontingentstigninger har der været generelt kritik af.
- Bestyrelsen laver et forslag til hævning af kontingentet trinvist, der så kan blive behandlet til
generalforsamling. Leifs forslag tager bestyrelsen også med.
7. Budget 2021
- Der er kommet et forslag fra Leif om fremlæggelse samt godkendelse af et budget på
generalforsamling. For 2021 med Corona-usikkerhederne give det ikke meget mening, men Karsten
vil gerne fremlægge et foreløbigt og overordnet budget. Bestyrelsen vil dog ikke have en
godkendelsesafstemning af budgettet.
8. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder
Dato
4/2-2021

Tid
Kl. 19
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