Referat fra bestyrelsesmøde d 14.4.21
Tilstede: Jørgen O., Betina S., Kasper K., Hanne B., Malene O., Kirsten N.

1: Referat fra sidst: Der forelægger ikke referat fra sidste møde, vi havde virtuelt.
2: Nyt fra udvalg:
Økonomiudvalget: Vi kan godt klare et nyt kvartal uden kontingentindbetalinger. Kasserer
har sendt dokumentation for vores §18 midler i året 2020, ind til kommunen. Revisor har i
øvrigt godkendt vores regnskab for året 20.
Aktivitets og arrangementsudvalget: Med Jørgens afrejse til Randers kommer vi til at
mangle tovholder i minigolf + bowling. Jørgen vil spørge Lars Bomholt, ift bowling. Og Kasper
går i tænkeboks ift at slutte Minigolf sammen med Idræt om Dagen.
Skovtræning er godt i gang. Winterwalking er også godt i gang, men stopper 28.4. Fremover
kan aktivitet evt henvises videre til Mødestedets tilbud ift de daglige gåture.
Sommerarrangement: Snak om hvornår. Vi vil gerne vise, vi stadig er her. Vi vil lave event
med Diskgolf i juni, på Kejlstrupvej. Og i august holder vi bålhygge, gåtur mm på Odden som
opstartsarrangement.
PR og frivillige udvalget: Der er intet nyt.
3: Indkomne forslag
Generalforsamling: Vi rådgiver os hos DAI for at høre, hvad vi kan gøre ift
afholdelse hvornår
Ny formand: Vi kommer til at mangle en formand. Indtil vores generalforsamling
træder Kasper til som konstitueret/vælges på vores bestyrelsesmøde dd. Og håber nogen ku
ha lyst til opgaven. Kasper kontakter DAI for måske at kunne få tip. Formandsrolle er at holde
taler, ansigt udadtil, deltage i bestyrelsesmøder, introducere nye på Mødestedet om vores
forening.
100 km for mental sundhed: Der afventes plakat fra DAI. Opstart 1. tirsdag i
juni. Der efterlyses flere frivillige front + bag cyklister.
Fri på vandet: Nyt hold starter 5.5. Kasper kontakter kontaktperson ift tilmeldte.
Tilbuddet er gratis. Det skal på vores hjemmeside.
Genåbning af indendørs aktiviteter: Vi kan ikke tage stilling til genåbning, da
vi må afvente de nye forhandlinger i Kulturministeriet, som Kasper vil følge. Vi håber meget
på, og tror på at vi åbner op i august.
4 Evt: Intet
Nyt møde holdes d 5.5., evt ved Søsportens Hus på Sølystvej
referent: Kirsten

