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Bestyrelsesmøde onsdag den 1. februar 2023, kl. 18:00. 
Hele bestyrelsen til stede på Teams. 

 

Referat 

1. Valg af referent, og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18. januar 2023 

Finn er referent. 

2. Indgående mail (se liste på side 2) – til orientering og debat 

Vi tager mails under punkt 4. Eventuelt 

3. Generalforsamling 2023 

3.1. Endelig fastsættelse af dato og form 

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 24/2-23 kl. 17.00 med efterfølgende klubaften i 

foreningshuset på Bjergmarkskolen. 

3.2. Input fra indlæg på klubaften den 27/1 

Stemningen på klubaftenen var, at kontingentet skal hæves, så divisionsmatcher betales af 

klubben. Fremmødet på klubaftenen var dog ikke repræsentativt for klubbens medlemsskare. 

3.3. Gennemgang af årsregnskab 2022 

Martin har udarbejdet årsregnskabet. Vi ender med et underskud i 2022 på ca. 14.000 kr. 

3.4. Budgetoplæg, og forslag til kontingent 

Debat om mulige scenarier. Skal vi satse på et højere kontingent, så regnskabet går nogenlunde i 

nul, eller skal vi satse på en lavere kontingentstigning, mod at klubben ikke kan yde de samme 

tilskud som tidligere? Beslutningen er, at vi stiller med to forslag om kontingentstigninger – det 

forslag om en lavere stigning og et forslag om en højere stigning. Budgettet regnes ud fra den 

højeste kontingentstigning. 

3.5. Beretning 2022 

Beretningen fremlægges på generalforsamlingen og sendes efterfølgende ud med referatet. 

3.6. Planer for det kommende år 

Planerne fremlægges på generalforsamlingen. 

3.7. Indkaldelse 

Indkaldelsen sendes ud senest d. 14/2-23 på mail til alle medlemmer. (Passive medlemmer har dog 

ikke stemmeret på generalforsamlingen). 

4. Eventuelt 

Gennemgang af indkomne mails. 

Jan har deltaget i klubledermøde, men gennemgår indholdet på næste bestyrelsesmøde. 

5. Næste møde  

5.1. Dato og sted 

Vi tager et møde lige inden generalforsamlingen, hvis der er brug for det. Den nye bestyrelses 

første møde efter generalforsamlingen datosættes senere. 

5.2. Emner til dagsordenen 

Evt. indkomne forslag til generalforsamlingen. 


