Dato: d.7/12/2020 kl 10.00
Morten Søby, Kirstine K. Jensen, Dora Gocze
Sted: Brande
1.) Call to order/ Start af mødet - Dora
2.) Valg af Dirigent
Dora
3.) Valg af Referent
Kirstine
4.) Valg til referat gennemgang
Morten
5.) Godkendelse af Dagsorden
Godkendt
6.) Godkendelse af Referat fra sidste møde
Godkendt
7.) Update på medlemskaber og økonomi- Kirstine
Ingen ændringer
8.) Opstillings komité
Vi har 4 der har vist interesse for at stille op og 2 mere vi mangler endelig svar fra.
Vi har fået henvendelse fra en af vores medlemmer, at vi skal offentliggøre, hvem der gerne vil stille op til
bestyrelsen.
Alle der har henvendt sig, har vi opfordret til at skrive et brev til os, og hvis det er ok med dem, vil vi
offentlig gøre dem.
Alle vi har snakket med, ved at alle poster er åbne og at alle har mulighed for at stille op til alle poster.
9.) Ekstraordinær GF
Vi har 3 muligheder:
Fysisk under samme forudsætninger som GF i november. Kan evt. være på Børkop bibliotek, hvor vi kan
være over 50. Vi kan evt. bruge kørselspengene fra budgettet til at betale tilskud til bropenge.
Morten foreslår at da vi ikke har brugt kørepengene i 2020, så kan vi lave et forslag til budget ændring til ex
gf om at overføre det til 2021, så vi har mere at gøre med. Så kan der gives tilskud til både ex gf og ord gf
senere på året.
Vores medlemmer har mulighed for at melde sig ind først i januar. Hvis medlemmerne melder sig ind inden
d. 7/1, så kan vi se hvor der er flest medlemmer og så kan vi ud fra det afgøre om ex gf skal være i Jylland
eller på Sjælland.
Online. Vi snakker om hvad er mulighederne. Vi synes vi er under tidspres for at få det sat ordentlig op og vi
er stadig i tvivl om, om vi må det og online afstemning, kan det lade sig gøre. Vi kan lave et forslag til ex gf
om at vi i fremtiden har mulighed for at gøre begge dele, sådan at vi kan lave et fysisk møde, hvor det er
muligt at deltage online.

Udsætte. Kan vi udsætte det, hvis vi bliver nødt til det pga. Corona? Vi er 3 i bestyrelsen lige nu, men det er
slet ikke optimalt. Vi kunne lave det sådan, at dem der gerne vil være med på sigt, kommer med i et udvalg,
hvor de er med på lige fod med bestyrelsen, undtagen stemmeret. Alle der har ansøgt om at være med i
bestyrelsen, får mulighed for at være med. Ulempe er at dem der gerne ville stille op på dagen til ex gf ikke
har mulighed for at stille op i januar.
Vi er meget bekymrede for om det bliver muligt at holde et godt møde i januar eller februar. Mange andre
foreninger har meldt ud, at de først som det tidligste holder noget til marts.
Hvis det værste sker og vi er nødt til at udsætte vores ex gf, vil vi satse på at finde en dato i marts og de
kandidater der gerne vil stille, op vil blive inviteret med til at være med i et udvalg. Alle er altid velkomne til
at være med i et udvalg og på den måde være med til at tage del i bestyrelsesarbejdet.
Vi har forsøgt at booke biblioteket i Børkop, men lige nu er det ikke muligt at booke nogle lokaler, så vi er
nødt til at vente til d. 3/1 og så tage stilling til hvad der kan lade sig gøre.
10.) Medlemskaber 2021
Dora har lavet et forslag om at lave en lodtrækning mellem dem der melder sig ind i klubben i januar om 2
klub t-shirts.
I fremtiden vil vi også gerne lave t-shirts som medlemmerne kan købe ligesom jakkerne.
11.) High Point 2019
Er lavet. Det kommer en liste på hjemmesiden og certifikaterne bliver sendt ud snart.
12.) DM 2021
Mere info kommer snart. Vi arbejder på at holde det weekenden d. 30. juli - 1. august. 2021.
Vi har også kontakt til flere dommere der er interesserede.
13.) Nyhedsbrev december
Bliver sendt ud sidst i december.
14.) Evt
Facebook grupper. Der er mange i de forskellige grupper. Især gruppen fra Sjælland er meget aktiv, det er
supergodt.
15.) Adjourn
Tak for mødet.

