
 

Bestyrelsesmøde 12. april 21 
Kl. 17.00 – ca. 18. 

Online på Messenger, Kolle ringer op  

Deltager: Ella, Signe, Kolle, Gert, Poul og Birgi4e.  

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

2. Økonomi v. Gert 
a. Status pr dags dato (bare helt kort) 

De sidste medlemmer har indbetalt konDngent for 1. halvår 2021, 38 har desværre valgt at melde 
sig ud af foreningen. Det er det største fald eKer en opkrævning, men forventet i forhold Dl 
nedlukningen. Vi har dog også fået nye medlemmer under nedlukningen, primært fra CKS.  
Der udbetales igen vederlag Dl instruktørerne for styrketræning. 
Et medlem har søgt fondsmidler, primært mhp Dlskud Dl træningsrejser med PACT.  
Tilladelse Dl vores indsamlingskonto udløber 20 april. Gert sørger for fornyet Dlladelse, der koster 
1100 kr.  

3. Genåbning af akEviteter – Hvad er status? 
a. Styrketræning 

Vi Dlbyder et hold om Drsdagen og to hold om fredagen, hvor det sene hold oKest bliver aflyst, pga 
manglende deltagere. Vi lukker det sene fredags hold for en periode og kan starte det op igen ved 
behov. Der er omkring 11 deltager hver gang, så der er plads Dl flere. Vi fortsæ4er som hidDl med 
udendørs træning, indDl vi hører andet fra CKS. Signe tager kontakt Dl CKS. 

b. Yoga 
Det er endnu for koldt ude, vi afventer højere temperaturer eller at vi kan træne indendørs. Signe 
har kontakt med instruktørerne og CKS. 

c. Spinning 
Afventer 

d. Dans 
Afventer 



e. Cykling 
Der slås ture op i facebookgruppen, der gennemføres med 5-10 deltagere. 

f. Floorball 
Ella tager kontakt Dl Klaus og hører hvad status er. 

g. Over the top 
Er udsat Dl 28. aug. med samme program og plan. Ella tager kontakt Dl Morten, om der skal 
opdateres i opslaget på hjemmesiden. Kolle opdaterer dato på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen har løbende kontakt med CKS og Ryesgade om, hvornår indendørs træning igen er 
mulig. 

4. Generalforsamling 18/5 – vi fastholder dato indDl videre, ikk? 
Generalforsamlingen udskydes Dl Drsdag d. 24. august, da vi ikke forventer at forsamlingsloKet er øget 
så meget, så vi kan mødes indendørs i maj. Forhåbentlig er de fleste vaccineret Dl den Dd. 

5. Næste møde 
Tirsdag d. 18 maj kl. 17. Ella melder ud en uges Dd før, om det er online eller fysisk.  

6. Evt. 
Kolle har nogle PACT-brochurer og der er vist ikke flere end dem. Der mangler også snart klippekort. 
Signe sørger for ny forsyning. 


