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Beslutningsreferat, bestyrelsesmøde d. 24. maj 2022. Sted: Varmestuen i Hallen kl.: 18 - 22  

Tilstede: Sara, Bettina, Lone, Carina, Nanna, Nina og Julia (Teams)  

Afbud fra: Emile og Anna 

Dagsorden: Valg af ordstyrer og valg af referent (Nina) 

Fra kl. 18-19 møde med Dima:  

1. Info: SMS-besked ved akutte ændringer i træningsplan på dagen til forældre og børn over 13 år. 

Muligheder i FL undersøges. Forældre skal mindes om, at der skal være en forælder udenfor isen, 

hvis børnene er til morgenis, da der ikke er træner til stede. 

2. Konkurrencer: Foreløbige terminsplan fra DSU gennemgået: Dima laver oversigt over hvilke 

konkurrencer klubben/løberne skal med til, der undersøges eventuelle muligheder for 

konkurrencer i udlandet. 14. april gallashow 2023, idé med Xmas Cup efter DM f.eks. d. 17. dec. for 

alle uden Basic 1 (E3, F2 og F1. Placeringer som nr. 1, 2, 3 og 4). Sara sørger for is.  

3. Varmestuen mangler lidt indretning. Nogle montrer i gang skal have nye billeder indsat.  Der 

skal være kigge-på-dag for forældre til ispas.  

4. Info fra nylige Funskatemøde i Odense: D. 5. okt. er der webinar kl. 19:30-20:30 vedr. 

konkurrencetilmelding til Funskatekonkurrencer. tovholder Lone. D. 10-11 dec. 2022 er der DSU 

Funskatesamling, sted endnu ikke oplyst. 

Herefter kun bestyrelsen: 

1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  

2) Godkendelse af referat fra seneste møde (10. maj 22). Godkendt.  

3) Opfølgning på relevante punkter fra seneste referat (mødet d. 10. maj 22). Fulgt op på. 

4) Mailadgang, adgang til mailportalen, fulde rettigheder til hjemmesiden til udvalg. Ordnet. 

Mangler enkelt ændring i FL. Nøgler: Nanna skal have nøgle og Annas skal annuleres.  

5) Kasserer. Info. om kontingentreguleringer afh. af holdstørrelser, budgetopfølgning, 

trænerbesætning/hold, opdatering af trænerkontrakter. Punktet gennemgået. Bettina mødes med 

Dima vedr. dette. 

6) Nyt fra formandskabet. Sara: Søgt om mere istid senere på dagen. Nyt vedr. reklamer.   

7) Evaluering af roller indenfor bestyrelsen et par måneder efter seneste generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig på ny. Anna kontaktede bestyrelsen under mødet og meddelte at hun 

ønsker at trække sig fra bestyrelsen.  

Bestyrelsen konstituerer sig ved enighed således: 

Formand: Sara Watt. Næstformand: Ann Carina Schubert. Kasserer: Bettina Købke Lauritzen. 

Almindelige bestyrelsesmedlemmer: Emilie Muff, Lone Kurtmann, Nina la Cour Freiesleben, 

Nanna Brandt Hemmeshøj. Suppleant: Julia Jamme.   

8) Trivsel og konfliktforebyggelse. Ongoing. Fokus på den gode stemning og sociale aktiviteter.  

9) Forretningsorden (inkl. Funskateansvarliges opgaver). Rykkes.  
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10) Årshjul. Rykkes.  

11) Fastsættelse af dato for at alle oplæres i FL Aftales møde. 

12) Fællesbillede i kjoler og medaljer vundet denne sæson: onsdag d. 1. juni kl. 17-17:30 v. 

arnason (skojtefoto.dk). 

13) DSU. Repræsentantskabsmøde i DSU 18. juni i Århus kl. 11-15 (?Emile).  Hold-i-hånd kursus d. 

14. aug. i Gentofte. NTG samling i oktober evt. 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde, planlægges til d. 9. juni kl. 18-22: Bliver nok d. 7. juni. 

1) Forretnigsorden (inkl. Funskateansvarliges opgaver).   

2) Årshjul.  

3) Trivsel og konfliktforebyggelse. 

4) Status vedr. FL. 

5) Nyt fra formandskabet 

5) Kasserer  
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