Bestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2022 kl. 19.30 i mødelokalet på 1. salen i
Frederikssundhallen
Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagens dagsorden samt godkendelse af referat fra det seneste
bestyrelsesmøde den 1. februar 2022 (udsendt fra Annie den 2/2-22).
2. Henvendelse om offentliggørelse af fremtidige referater fra bestyrelsesmøder, herunder
godkendelsesproces af referater
3. Opfølgning på den ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022
a) Godkendelse af referat (se bilag)
b) Indledende drøftelse af forslag til vedtægtsændring (se bilag)
4. Foreningsfest i Fjordløberne
5. Træning og hold – en kort runde, hvor vi lige får vendt status på de enkelte hold. Se evt. den
aktuelle holdoversigt på hjemmesiden https://www.fjordloberne.dk/traeningshold/.
6. Færgelundsløbet skærtorsdag den 14. april 2022
7. Økonomi og medlemstal – en lille kort status
8. Indhentelse af børneattester fra trænere og bestyrelsesmedlemmer
9. Aktivitetsudvalget
a) Parkstafet i Roskilde torsdag den 9. juni 2022 som gratisløb for medlemmerne til
erstatning for Kronborgstafetten, der er aflyst.
10. Evt. spisning for trænere og bestyrelsesmedlemmer
11. Orientering om formandens deltagelse i arbejdsgruppe i regi af Dansk Atletik
12. Evaluering af dagens møde og fastlæggelse af næste mødedato
13. Eventuelt
Vel mødt.

R

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 7. april 2022 i Frederikssund Hallen
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 1. februar
2022, begge godkendt.
2. Besluttet at fremtidige referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres. Annie sender
referaterne til alle bestyrelsesmedlemmer med anmodning om godkendelse indenfor en
uge. Torben sørger for at sende referaterne efter godkendelsen til Lars som lægger dem på
hjemmesiden.
3. Referatet fra generalforsamlingen d. 29. marts 2022 blev godkendt af bestyrelsen.
Indledende drøftelse af forslag til vedtægtsændring i forbindelse med afholdelse af
generalforsamlinger. Ændringsforslaget går ud på at få generalforsamlingen til at
godkende det reviderede regnskab og eventuelt formandens beretning. Herudover en
eventuel godkendelse af kontingentet og budgettet. Det skal undersøges nærmere omkring
reglerne for vedtagelse af en sådan ændring.
4. Afholdelse af foreningsfest drøftet. John undersøger om vi kan afholde festen på Elværket
og i giver fald ledige lørdage.
5. Kort gennemgang af vores træningshold. Intet at bemærke. Vi satser på at få startet et nyt
begynderhold på benene efter sommerferien.
6. Færgelundsløbet skærtorsdag kører efter samme procedure som tidligere. De praktiske
opgaver tager John, Torben og Carsten sig af. Der er tilstrækkeligt med hjælpere, pt er
der forhåndstilmeldt 50 løbere.
7. Ingen ændringer i økonomien, medlemstallet ligger pt. på ca. 205.
8. Omkring indhentelse af børneattester fra trænere og bestyrelsesmedlemmer vil Torben
sende besked til os alle med anmodning om oplysning om vores sidste fire cifre i vores
cpr.nr.
9. Henvendelse fra aktivitetsudvalget om at erstatte Kronborgstafetten som er aflyst med
deltagelse i Parkstafetten i Roskilde d. 9. juni 2022 og gøre løbet til gratisløb for
medlemmerne. Dette er godkendt af bestyrelsen.
10. Vores årlige spisning for trænere og bestyrelsesmedlemmer har vi besluttet at afvente med
til senere til vi finder ud af hvornår vores foreningsfest kan afholdes.
11. Kort orientering fra Torben omkring hans deltagelse i styregruppe i regi af Dansk Atletik.

12. Besluttet at alle medlemmer får mulighed for at komme med forslag til emner til Årets
fjordløber. Herefter gennemgår bestyrelsen emnerne og tager stilling til hvem det skal
være. Vibeke foreslog at årets fjordløbere bør have en form for diplom, hvilket vi var
enige om var en god ide. Offentliggørelse af årets fjordløber finder sted i forbindelse med
foreningsfesten.
13. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Hallen torsdag d. 01.09.22 kl. 19.30.
For referat, Annie Aller
Afbud fra Søren

