Dagsorden, hovedbestyrelsesmøde
Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 19
deltager: Peter, Tine, Ole, Jesper, Jens, Christina, Marina, Paw, Camilla
1. Godkendelse/underskrift af referater
- vi har en uge til at kommentere på sidste referat hvorefter det bliver lagt op.
2. Nyt fra afdelingerne
● Status aktiviteter
- Gymnastikken: Løb er i gang, crossdance kører online, resten af holdene er sat i bero
- Fodbold: er i gang
- Skytterne: der er stadig corona pause
- Håndbold: stadig i corona pause
- Badminton: stadig i corona pause
- Fitness: stadig i corona pause
● Projekter/tiltag 2021
- Håndbolden har lidt opstart tiltag
- fodbolden tænker at opstart fitness fodbold når alt er tilbage. vil gerne rekruttere
lidt flere veteraner til klubben- Jens er i god dialog med kommune, omkring tider og
fodboldsskole i FC nordsjælland
HUSK nu at bruge FB og Instagram - send gerne til Stine
3. Update fra økonomiafdelingen
- intet at melde til afdelingerne
- regnskab er stadig hos revisor
- aktivitets tilskud kan søges
4. Generalforsamlinger 2021
Onsdag d. 14/4 kl. 19
Torsdag d. 15/4 kl. 19
Tirsdag d. 20/4 kl. 20
Onsdag d. 21/4 kl. 19
Torsdag d. 22/4 kl. 20
Onsdag d. 27/4 kl. 19
Søndag d. ???

Badminton
Fodbold
Skydning
Gymnastik
Håndbold
Hovedforening
Vennerne

● Corona tiltag ifm. afvikling af generalforsamlinger.
● Forslag til ændring af vedtægter omkring indkaldelse af generalforsamlinger
Nuværende tekst, § 12, stk. 5
”Hoved Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel i de lokale dag- eller ugeblade.
Dog kan hoved generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.”

(samme er gældende for afdelingsgeneralforsamlinger jvf. § 8, stk. 3, hvor der henvises til § 12, stk. 5)

§ 12, stk. 5 ændres til:
”Hoved Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel i de lokale dag- eller ugeblade,
eller via Idrætsforeningens hjemmeside og sociale medier (FaceBook, Instagram el. lign.)
med 14 dages varsel. Dog kan hoved generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse
til medlemmerne.”
● Forslag til ændring af vedtægter omkring afholdelse af afdelings generalforsamlinger.
(præcisering påkrævet jvf. DGI jurist)
Nuværende tekst, § 8, stk. 1
”Hvert år inden den 1. februar afholder hver afdeling sin generalforsamling.”
§ 8, stk. 1 ændres til:
”Hvert år inden den 1. februar afholder hver afdeling sin generalforsamling. Såfremt det ikke
er muligt at afholde ordinære el. ekstraordinære generalforsamlinger med fysisk fremmøde,
kan hovedbestyrelsen ekstraordinært beslutte at afholde generalforsamlinger virtuelt. Link
vil i så fald blive delt via hjemmeside og/eller sociale medier”
● Forslag til ændring af vedtægter omkring afholdelse af hovedgeneralforsamling.
(præcisering påkrævet jvf. DGI jurist)
Nuværende tekst, § 12, stk. 1
”Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i februar måned efter hovedbestyrelsens
nærmere bestemmelser.”
§ 12, stk. 1 ændres til:
”Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i februar måned efter hovedbestyrelsens
nærmere bestemmelser. Såfremt det ikke er muligt at afholde ordinære el. ekstraordinære
generalforsamlinger med fysisk fremmøde, kan hovedbestyrelsen ekstraordinært beslutte at
afholde generalforsamlinger virtuelt. Link vil i så fald blive delt via hjemmeside og/eller
sociale medier”
§ 12, stk. 8
”Simpelt stemmeflertal er tilstrækkeligt til vedtagelse af almindelige forslag, men der kræves
2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmer for at vedtage lovændringer”.
§ 12, stk. 10
”Eventuelle lovændringsforslag skal indsendes skriftligt senest 14 dage for hoved
generalforsamlingen, og hovedbestyrelsen offentliggør samtidig med indvarslingen til hoved
generalforsamlingen, at der er indkommet forslag til ændring af lovene”.
Dette er en enig bestyrelses der videresender dette til Hoved Generalforsamling
Tine tager kontakt til Juristerne, og lige at gennemgå disse ændringerne.
5. 2020 Sportspris og Hæderspris
Gaver arrangeres

-

Tine klarer gaven til Hædersprisen
Jesper klare gaven til Spotprisen

6. Projekter
● Fibernet
- der er planlagt gravearbejde i juni mdr. Marina holder Jens underrettet omkring rute
og opstart.
- Jens undersøger udbyder.
● Multibane, skov mm.
- status: foreningen skal have udtagelses fra KCV omkring hvad de kunne ønske, Peter
har talt med Søren fra skolen og de ønsker at være med, shelter, bålplads.
- Kommunen om overtagelses af grunden, Peter vil igen tage fat i kommunen og
efterspørger en overtagelses af grunden
- Peter indkalder vennerne til et møde omkring hjælp til vores projekter
- E-sport vi afventer stadig at holde et møde med arresøhus, de ønsker at vi kan
mødes til fysisk møde.
7. Evt.
● Husk mødereferater på hjemmeside
- HUSK mødereferater fra afdelinger få dem lagt op på hjemmesiden.
● Onboarding af nye trænere – adgang, børneattester, mm
- Sørg for at få jeres nye træninger ordentlig onboarding
- Børneattester
- Nøgler til hal og rum
- info omkring åbning osv.
- få samlet nøgler ind fra, når trænere stopper.
● Byttepenge: ved arrangement kan der bestilles bytte penge hos Brian i Brugsen
● Næste møde
- Hvis ikke vi har kunnet afholde generalforsamling i april afholder vi bestyrelsesmøde
onsdag d. 14. April 2021 - hvis der er blevet afholdt generalforsamlinger rykkes
bestyrelsesmødet til d. Onsdag d. 5. Maj 2021 kl. 19:00
● Andet
- Jens har sendt et tilbud ud omkring 2 ex. lamper på fodboldbanerne - Der forefindes
sorte pletter på banen, så der skal evt. laves en justering, dette er leverandøren der
skal kontaktes for en gennemgang så det kan rettes eller tages kontakt til
leverandøren eg evt. efterfølgende kommunen.
- Godkendelses af Sponsor Hegn nede bagved 7 mands banen, der skulle være søgt
om det hos kommunen, Jesper spørger ind til omkring ansøgning til dette, i forhold
til størrelsen, placering osv. - Peter undersøger hos kommunen

Godkendelse af referat

________________________
Formand - Peter Spanggaard

__________________________
Næstformand - Ole M. Jensen

________________________
Fodbold - Jens Dalsgaard

__________________________
Gymnastik - Tine Langendorff

________________________
Håndbold - Jesper Sørensen

__________________________
Badminton - Marina Rasch

________________________
Skydning - Paw Hay

___________________________
Kasserer - Christina Krath

_________________________
Sekretær - Camilla Hay

