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Punkt fra 
dagsorden 

Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline 

Kort orientering om 
DHL-stafetten 

Rykket til 1.-2. september i 
Lindholmparken. 
Da en dag er skåret væk, 
frafalder cirka 35% af de 
forventede indtægter. 
Der er ingen sponsorstøtte til 
madkasser i år. 
 
Der kan ikke forventes 
overskud i den 
størrelsesorden fra DHL og 
Royal Run som i tidligere år 
før covid-19. 
 
Budget for DHL vil blive 
genberegnet, når tallene 
fremstår tydeligere. Dette vil 
gøres hurtigst muligt. 

  

Fremlæggelse af 
motivation for at være i 
bestyrelsen og hvad 
hvert enkelt medlem 
brænder for 

De fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer 
præsenterede enkeltvis deres 
bidrag. 

  

BEGYNDENDE snak 
om hvilke udvalg der 
skal oprettes samt 
disses opgaver: 

 Webmaster 
 Sportsudvalg 
 Tribune 

forretningsudvalg 

Webmaster: Der er ingen til 
at varetage rollen lige nu. 
Indeholder to roller: 
kommunikation af historier & 
udvikling af hjemmeside. 
 
Foreløbigt udpeger hver 
gruppe en person til at 
servicere de sociale medier. 
Hertil tager 
bestyrelsesmedlemmer 
kontakt til de forskellige hold.  
 
Julian ser i samarbejde med 
TNH på at sætte ny 
hjemmeside op, der kan 
fungere fremadrettet. 

Bestyrelsen D. 11. August 
skal 
bestyrelsesmedl
emmer have 
kontaktet de 
forskellige hold 
angående 
servicering af 
sociale medier 
og gjort sig 
tanker om 
sportsudvalget. 



 
En koordinerende person i 
rollen som webmaster søges, 
der kan servicere 
hjemmeside og skabe rød 
tråd på SoMe-opslag. 
 
Sportsudvalg: Der er nogle 
udfordringer blandt nogle 
trænergrupper, og der er 
uklarhed, hvem der er 
klubbens sportslige ledelse. 
 
Der skal afholdes møde for at 
afdække præcis hvad 
sportsudvalget skal 
beskæftige sig med og dens 
beføjelser. 
 
Hjemmeopgave til 
bestyrelsen: overvej hvordan 
sportsudvalget 
sammensætning, 
opgaver/beføjelser skal 
udformes.  
 
Bestyrelsen genbesøger 
tidligere papirer for 
værdigrundlag og artefakter 
for at kunne løse værende 
udfordringer.  

Konstatering af 
konstituering 

   

Fastlæggelse af 
møderække for 
bestyrelse samt FU 

BS-møder afholdes til at 
starte med en gang om 
måneden i lige uger. Omkring 
18.00-20.00 
 
FU-møder. Afholdes en gang 
om måneden i lige uger 
 
Næste BS-møde: 
d. 11. August 2021. Kl. 18 
 
Næste FU-møde: 
d. 25. August 2021. Kl. 18. 

  

 
 


