
Referat fra bestyrelsesmøde 28072020 
Tilstede online er: Jørn, Ruby, Eva, Susanne, Annette, Mikkeline (referent) 

 

1. Datoer for ekstraordinære generalforsamlinger 

Mandag d 17/8 kl. 19 og onsdag d 26/8 kl. 19 

 

2. Formulering af indkaldelse til generalforsamling 

Jørn laver et udkast og rundsender. Der skal gerne sendes en indkaldelse ud til weekenden. 

 

3. Halstatus 

Revisor – Jørn har ikke fået fat i hende, der kan give tilbud endnu – prøver igen i morgen. Det ser 

presset ud ift. at få revisor og bank til at behandle mulighed for banklån inden den første 

ekstraordinære generalforsamlingen. Jørn undersøger med Laurits, om han har mulighed for, at vi 

afholder et senere generalforsamlingsmøde fx den 31/8 (i stedet for det første møde den 17/8). 

Jørn sætter et firma til at lave jordbundsundersøgelser, så vi kan få et tilbud på sokkel til 

rundbuehallen. Det koster ca. 15.000.  

Jørn snakker med Laurits om, hvorvidt vi kan spørge generalforsamlingen om lov til at optage et 

banklån på xxx.xxx kr., hvis banken ellers vil være med. 

 

4. Stævnestatus 

Klubmodul driller. Der er pt 126 tilmeldte, 92 mennesker fordelt på to dage. Omkring 85 hver dag. 

Der er lukket for tilmelding nu, så vi ikke bliver for mange ift. forsamlingsforbuddet. Der er 

desværre ikke plads til tilskuere.  

Resultaterne bliver tastet online i hver ring. Derved undgås dommersedler, som skal skifte hænder, 

og vi mindsker risiko for smitte. 

Anne har styr på hjælperne.  

Der er styr på køkkenet.  

Ulla arbejder på præmier. Annette pakker poser med godbidder. 

Tyskerne flyttes ud af vores klubmodul efter stævnet, så de ikke ”støjer”.  

 

Vi skal have malet overliggere til springstøtterne. De må ikke være grønne og røde. Jørn sørger for, 

at der bliver sat noget i værk. 

 

5. Lys på IPO-banen 

Vi skal leje en lift til at skifte lyset. Det kan evt. ske på husdagen. 

 

6. Eventuelt 

Vi skal have indkøbt 4 skovle og 2 trillebøre – Jørn indkøber. 

 

7. Næste møde onsdag 12/8 kl. 19 – Mikkeline indkalder. 


