Ekstraordinært bestyrelsesmøde over ”Teams” torsdag den 26/3 2020 kl. 19.00
1. Protokol - der er svar fra Laurits - hvad svarer vi til de tre som har klaget?
Laurids mener, at ordlyden er OK i referatet. Den eneste underskrift, der gør referatet gyldigt er
dirigentens. Bestyrelsens underskrift er et krav fra Kommunen. Laurids sender os et skriftligt svar inden
tirsdag. Vi skal have formuleret et svar til de tre. Nina og Mikkeline laver et forslag.
2. Mail-konti - gennemgang af konti – Eva
Beslutninger:
• Anette må fortsat gerne være på klubshop.
• De mails, der hedder Kontakt@ skal slettes.
• Jørn og Eva skal på postmaster@, kasserer skal væk fra denne mail.
• Der skal oprettes en Bestyrelse@, som videresender til alle.
Eva tager rettelserne med til Maria.

3. Status på hjælp til Klubmodul regnskab
Nina og Jørn er ikke begyndt at revidere kontoplan endnu, men de har den færdig senest på søndag. Den
sendes til Thomas efterfølgende. Vi skal have planlagt et møde med hende den eksterne til at hjælpe os
med regnskab, Charlotte, om ca. 10 dage (i dagene før påske). Eva henvender sig for en dato.
4. Møde med ITUV, hvem gør hvad.
Jørn skriver til Anne og beder om det endelige udkast til retningslinjerne fra ITUV. Udkastet lægges i
Onedrive, hvor alle bedes gennemlæse, kommentere og komme med ændringsforslag i dokumentet.
Susanne printer og noterer manuelt.
Vi aftaler at behandle det på et særskilt møde den 14/4 kl. 18-20.
5. Betaling af hallen orientering.
Jørn orienterer om, at vi har fået en rykker for halleje. Thomas har aldrig modtaget fakturaen. Anne skal
videresende faktura til kassereren.
6. Eventuelt
Ruby orienterer om, Annes planer for hjemmetræning.
Jørn orienterer om, at han ankom til et ulåst klubhus for nylig.
Susanne ønsker retningslinjer for klubhuset, så det fortsat er muligt at mødes om paracord i klubhuset el.
lign. Det aftaltes at behandle emnet på et senere møde.
Næste møde er den 14. april kl. 18, hvor vi behandler ITUVs retningslinjer. Nina har indkaldt.

