
 

 

                                                                                        

Bestyrelsesmøde: 3. november 2021 

 Tilstede: Tage Jensen, Steen Kristensen, Orla Østergård, Bent Madsen, Åse Madsen, Michael Olin, Niels Vindstrup, 

Gunner Jensen, Louise Lund, Dagny Pedersen. 

Afbud fra Anders fra Danlyx på grund af sygdom i nærmeste familie. 

 

Dagsorden  Referat:  konklusion - Afgørelse - undersøgelse. 

Velkommen ved formanden 
 

Bestyrelsen foreslår Lars Nielsen til dirigent d 24-11-2021   
 
 

 

                                 

 Repræsentantskabsmøde 24/11-2021 
 Næstformand, Ønskede ikke Genvalg  
 Bestyrelsesmedlem i forretningsudvalget mente ikke han har    
sagt nej til genvalg så det er taget til efterretning. Tilføjelse  

Beretning er udsend til alle. 
Der er 25 stemmeberettiget. Der skal meldes ind senest 8 dage før 
Repræsentantskabsmødet til Dagny eller Tage, så vi ved hvor mange der 
kommer. 
Efterfølgende er der den 20/1    ændret at Bent Madsen blev Genvalgt 
uden  modkandidat  indskrevet  den 27/1   af Tage Jensen . 

  

Toget kører Stærk for tiden Tage, og Brian York skal til møde med Grundfos vdr samarbejde om 
aktiviteter. 



 

 

E-Sport er under opstart på Liseborg, vi har fået en aftale op at stå med 
den etablerede forening S.I.K   på  Liseborg syd idræt center. 
Der vil blive tilbudt et kursus i E-sport.  
Der skal prøves om der ikke kan komme en turnering i gang på sigt. 
Der skal findes en underviser. (Måske købes en fri til at undervise) 

 

Hjemmesiden  Er blevet revideret. 
Der mangles regler til Kroket. Som Niels Skal Sende til Steen 

 

 Dart Gunnar Jensen er blevet aktivitets ansvarlig  
Vi er stadig kun 8 men vi ved der kommer flere til. 

 

Paddel Vil prøve med åben hus, Bilag 1. 
Godt samarbejde med gymnasium. 
Men det er svært at få frivilligt arbejdskraft.    

  

Floorbaldl Vi starter Floorball hver tirsdag fra KL 11 til 12.  
Der er interesse for Floorbold efter gymnastik 
Gåtur efter gymnastik med Mona Damsgaard. 
Onsdag aften vil der være åben for alle fra KL 20-21. 
Der vil blive tilbudt 3 aktiviteter, til en pris. Men Gratis resten af Året. 
 

 

Tinghallen Tage gik der fra i vrede, utilfredshed med den måde som bowlinghallens 
bestyrelse går uden om andre brugere i hallen. 

 



 

 

Svømning Fuldt hus venteliste er på tale 

 

    

Gymnastik Bent efterlyste rum til opbevaring af ting, det vil han få når ombygningen 
er færdig. 
 
 

  

Kroket De mangler flere spillere, ja her skal vi så sætte ind på den front. 

 

Badminton Der er fuldt hus. 

 

Billard  Orla vil gerne lave en Video sammen med sit barnebarn til hjemmesiden. 
Vi diskuteret om vi skal prøve at holde et samlet åbent hus i Dart og 
Billard, om det kunne give nogle flere medlemmer. Måske også en fældes 
video. 
Praktikanten Louise Lund vil gerne hjælpe Orla med at finde sponsorater 
til billardbord. 
 

 

Eventuelt Event dag sammen med Fodslaw, så en aftale kan laves til efteråret,  



 

 

  

Tage oplyste at det ville være ham der for efter tiden sender 
Indkaldelser og dagsorden ud. 

Grundet, at han alligevel skal lave punkter til dagsorden. 

 

Referent  Dagny M Pedersen 

 

Tage Jensen  

  

 
 
Gunnar Jensen 

 
 
 
Orla Østergård 

 

Bent Madsen Steen Kristensen 

 

Åse Madsen Dagny Pedersen 

 

Michael Olin Niels Vinstrup 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

     

    

     

 

                                      


