
 
 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 5 

 

 

MØDE: Bestyrelsesmøde 

 

DATO: tirsdag 12. april 2022 

 

TIDSPUNKT: 19:30 

 

 

REFERENT: Michael Ryding 

 

DELTAGERE: Michael Ryding 

 Anders Ravn 

 Marcus Gøgsig 

 Kim Holm Pedersen 

 Morten Olsen 

 

AFBUD: Mads Lund Petersen 

 Ronny Budal 

 Lasse Haahr Petersen 

 

 

 

NÆSTE MØDE: - 

 

DATO: - 

 

TIDSPUNKT: - 

 

 

BILAG: - 
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Dagsorden 

 

 

• Oprydning i klublokalet 

• Brøndby Kommune 

• DGI-forløb 

• Generalforsamling 

• Sæsonafslutning 

• Kommende sæson 

• Eventuelt 

• Næste møde 
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Oprydning i klublokalet 

Der savnes bedre oprydning i klublokalet og oprydning i køkkenet. 

 

Der ligger tit bolde på gulvet, når træningen er slut. 

 

Der bliver brugt mange glas fra køkkenet til at drikke af, men opvaskemaskinen 

bliver ikke tømt. 

Eller også sættes der beskidte glas i opvaskemaskinen sammen med rent service. 

 

Anders skriver et oplæg på Facebook og opfordrer folk til at undlade at bruge 

glas, til at tjekke om opvaskemaskinen har kørt før man sætter beskidt service i og 

til at tømme opvaskemaskinen, hvis servicet er rent. 

 

Michael snakker med Judo, som også tit bruger glas. 

 

 

Brøndby Kommune 

Brøndby Kommune foreslår en fritidspasordning til børn/unge, som har økonomi-

ske vanskeligheder i hjemmet og som derfor ikke kan betale kontingent. De søger 

input fra foreningerne til hvordan fritidspasset kan indløses samt eventuelle ud-

fordringer hos foreningerne. 

Vi har sendt forslag til Brøndby Kommune, men kan ikke stille en ressource til 

rådighed ved det fysiske møde. 
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DGI-forløb 

Vi har haft fire møder med DGI angående klubudvikling. Det sidste møde afhol-

der vi efter generalforsamlingen. 

Næste projekt bliver at skaffe nogle flere frivillige til at håndtere klubbens ar-

bejdsopgaver. 

Bestyrelsen udarbejder en liste over potentielle kandidater og tager derefter en 

snak med kandidaterne om de tiltænkte arbejdsopgaver. 

 

Opgavebeskrivelserne lægges på hjemmesiden og der linkes til dem fra både 

hjemmesiden og Facebook. 

Opgavebeskrivelserne lamineres og lægges i klublokalet, så de er tilgængelige for 

potentielle frivillige. 

 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes mandag 23. maj kl. 19:30. 

Anders skriver indkaldelsen. 

 

Der skal laves en formandsberetning. Marcus, Michael, Ronny og Per kommer 

med input til Anders. 

 

Der skal udarbejdes et budget for næste sæson. Regnskabet skal revideres. 

 

Vi mangler en kasserer, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 

 

 

Sæsonafslutning 

Vi holder sæsonafslutning søndag den 19. juni i Stadionhal 1. Samtidig afholdes 

der klubmesterskaber. 
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Kommende sæson 

Vi skal lave en plan for den kommende sæson 

• Hvordan griber vi planlægningen an? 

• Hvad skal der ske? 

• Hvilke stævner skal vi prioritere? 

• Hvem skal være trænere og på hvilke hold? 

 

 

Eventuelt 

Forældremøde 

Vi skal have et forældremøde til sæsonstart, fx i sidste uge af august. Der skal 

holdes et forældremøde pr. træningshold. Mødet holdes den sidste halve time af 

træningen. 

På mødet skal der blandt andet fortælles om klubbens virke, træning, kampe, 

stævner, frivillige opgaver mm. 

 

 

Trænerkursus 

Hjælpetrænerne Emilie, Victor og Noah har været på basistrænerkursus. 

Planen er, at de fremover skal have mere ansvar til træning og selv stå for flere 

træningspas. 

 

 

Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter behov. Der skal afholdes et bestyrelses-

møde efter generalforsamlingen inden sæsonen er færdig 


