Dagsorden PHCDK Bestyrelses møde
Dato: d.5/11/2020 kl 12
Morten Søby, Tina Christensen, Kirstine K. Jensen, Dora Gocze
Sted: online Facebook video møde
1.) Call to order/ Start af mødet- Dora
2.) Valg af Dirigent.
Dora
3.) Valg af Referent.
Kirstine
4.) Valg til referat gennemgang.
Morten og Tina
5.) Godkendelse af Dagsorden.
Godkendt
6.) Godkendelse af Referat fra sidste møde- ikke aktuelt
7.) Update på medlemskaber og økonomi- Kirstine.
Gennemgår ikke økonomi, da det lige er blevet gjort på Generalforsamlingen.
Vedr. medlemmer er der 4 der har skrevet en mail til klubben om at de vil fjernes fra
medlemslisten.
8.) Konstituering af bestyrelse.
Vi følger vedtægterne. Dora bliver præsident, Tina bliver sekretær og Kirstine kasserer. Morten
bestyrelsesmedlem.
9.) Planer- fremtid.
Vi kan enten følge vedtægterne og fortsætte, men det er ikke nemt med 4 i bestyrelsen. Vi kan
også indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, da vi nu sidder flere på en post, som de
ikke er valgt ind til. Der er mange muligheder for hvad vi kan gøre.
Der er nogle af dem der var på valg til generalforsamling der ikke blev valgt ind, som kunne få
mulighed for at komme ind i bestyrelsen ved ex. gf. I det hele taget skal vi finde nogen som
bræder for og vil Paint.
Først skal vi melde ud hvad der skete i søndags. Referatet er på vej, men Berit har brug for lidt
mere tid til at gøre det færdig. Vi kan evt. lægge et billede ud af den nye bestyrelse, som blev
taget på dagen. Der skal også info ud om at Vibeke efterfølgende har valgt at trække sig og
pga. at hun trækker sig, gør Susanne M og Susanne V det også.
Info om bestyrelsens konstitution efterfølgende.
Facebook åbnes igen. Skal administreres så misforståelser kan afhjælpes og folk føler sig hørt.
Det næste bliver så udsendelse af et nyhedsbrev med tankerne for fremtiden og et forventeligt
ex. ord. gf. i januar, alt efter hvornår corona restriktionerne ændrer sig. Vi skal være bedre til
at sende nyhedsbreve ud oftere.
Morten vil kontakte Anette Nielsen vedr. planlægning af DM. Om hun kan finde et team/udvalg
der vil være med til at arrangere det og fortælle at vi har nogle penge i klubben til at dække
over evt. underskud. Det kunne også være muligt, at klubben kan bidrage med nogle penge til
budgettet.
I det hele taget skal der tages kontakt til så mange som muligt inden ex. ord. gf. og opfordre til
at støtte op om klubben og etablere et samarbejde.
10.) Evt
11.) Adjourn

