
 

 

Tofterup 27. september 2015 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

Indkaldte: Martin Kissow, Rune Rask, Kenneth Horsbøll, Michael Vestergaard, Vagn 

Bæk Jensen, Lene Paamand, Anders Bergman. 

Fremmødte: Martin Kissow, Kenneth Horsbøll, Michael Vestergaard, Vagn Bæk 

Jensen, Lene Paamand, Anders Bergman. 

 

Referent: Martin Kissow 

Dagsorden. 

1. Opsamling af generalforsamling samt konstituering. 

Der var fejl og mangler under afvikling af sidste generalforsamling som ikke 

må ske igen.  

2. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver – nuværende og fremtidige. 

Lene påtager sig opgaven som sekretær/oversætter/billedoplægger. 

Hof påtager opgaven som næstformand/løbskoordinator 

Kenneth –IT 

Anders – Merchandaiser. 

3. Kommunikation mellem bestyrelsen. 

Det er svært at have en debat over telefon. Kenneth mener at der findes et 

chat/kommunikationssystem. Mail kan blive et problem hvis man ikke får 

svaret alle, men kun klikke på svar, så er det ikke alle der får svaret…..! 



 

 

Kenneth og Lene kigger på hjemmesiden omkring kommunikation imellem 

bestyrelsen. 

4. Klubbens fremtid – gør jer nogle tanker inden mødet! 

Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at stoppe, kunne det være en idé at løse 

problemer som kunne være problemer. 

FB-grupperne: 

Lukket SORD: 38 betalende sord-medlemmer 

Åben SORD: 497 medlemmer. 

Vi skal prøve at booste opslaget, og prøve at huske at dele opslag når de 

dukker op.  

Inviter andre klubber kan være et problem med forsikringer. Kan man komme 

om ved det, hvis man invitere officielt? 

Åbenhed overfor medlemmerne. 

5. Idéer til promovering – nye medlemmer? 

Kenneth slår op på FB-siderne og evt. booster (mod betaling) hvis det er et 

stort arrangemenet. 

Prøvedag for nye medlemmer: 200,- dyrere end arrangement, Lene laver en 

blanket som udfyldes af et bestyrelsesmedlem til arrangementet. Hvis 

vedkommende så vil meldes ind i klubben, bliver der trukket 200,- fra 

kontingentet. 

Anders havde et reklame-katalog med, med nye emner til shoppen.  

Der blev vedtaget at investere i 3 stk beachflag som kan bruges som reklame 

og anvisning ved indkørsler til arrangementer. 

6. Hjemmeside (Kenneth, du må gerne tage en computer med). 



 

 

Der bliver startet en permanent tråd på forum hvor medlemmerne kan se 

referater fra bestyrelsesmøderne. 

Kenneth retter hjemmeside til. 

Lene efterlyste bestyrelsens profiler med billeder på hjemmeside. Der blev 

taget ”mug-shot” af bestyrelsen inden mødet sluttede. 

7. Rundt om bordet. 

Hof: efterlyser følere ude i hele landet omkring nye områder. 

Vedtægterne kræver en finpudsning. 

Bestyrelsen sætter hovederne i blød omkring forslag til klubbens 40 års 

jubilæum næste år. 

Når vi er i Oksbøl, vil der ikke mere være mulighed for at sove i terrænet! 

8. Fastsættelse af næste dato for næste bestyrelsesmøde(r) – møder for hele 

året? 

Vi mødes igen i d. 24. Januar 2016 ved Anders Bergman, Horsensvej 162, 

Ørting, 8300 Odder kl. 10  

9. Eventuelt. 

Ikke nogle punkter under evt. 

 

Cirka sådan forstået af 

Martin Schade Kissow 

Formand 

 


