
Bestyrelsesmøde d. 6. maj 2020 via Teams 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

3. Mobil Pay 

4. Løbegrupper (motion) 

5. Generalforsamling på næste møde 

6.. Sommerferieaktivitet. 

7. Evt. 

 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Sørensen, Carsten Rytter, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Brian K. 

Lassen, Lis Knudsen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Kommunen mangler spritdispensere, så snart man får dispenserne åbnes der for toiletterne. 

Diskosnet er sat op. Vi er skrevet op til net til hammerkast. Kugle- og hammerring er blevet slebet.  

Har foreslået at DAF afholder netbaseret dommerkursus. 

5 atleter har deltaget i Safe atletikstævne. 

Der er sat sæbe i redskabsskuret. 

Har kun fået en enkelt henvendelse ang. tidtagningsanlægget.  

 Kassereren: Udendørs brug af faciliteter skal genbookes. 

 Ungdomsudvalget: Katarina Hessner Hansen starter igen som træner, bliver tilknyttet Tinos hold. Josefine Jensen Bang 

har til kendegivet, at hun er interesseret i at starte som træner. 

 Motionsudvalget: Alle motionsløb er aflyst undtagen HCA Marathon og Cph. Half Marathon samt Royal Run.  

Skulle HCA og CPH blive aflyst, vil vi selv prøve om vi kan lave et løb i klubregi, hvor vi overholder 

sundhedsmyndighedernes regler og henstillinger. 

 Talent-Elite-udvalget: Vi har lidt udstyr til styrketræning. Vi har lavet et bookingsystem, hvor man kan skrive sig op til en 

tid. 

Joel Ibler Lillesø er blevet optaget på Falkonergårdens gymnasium under Team Danmark. 

 

3. Mobil Pay: Kasseren er af skattestyrelsen blevet bedt om dokumentation for at penge betalt via Mobil Pay er overført til klubben. 

Jakob ændre ejerforhold i Virk. dk.                                                                                                                  Tages op på næste møde.                                                        

 

4. Løbegrupper (motion): Hold 3 er blevet delt op i grupper på max 10 personer. Alle hold aftaler selv, hvor de mødes. Skal skive 

mødested i træningsforum, så ingen hold møder samme sted. Det fungere i det store hele fin. 

Hold 1 skal sørge for at være opdelt i hold før man møder til træning. Ingen af holdene må mødes på stadion.  

Evt. intervaltræning på stadion skal koordineres med ungdom og talent-elite. 

 

5. Generalforsamling:                                                                                                                                     Tages op på næste møde. 

 

6. Sommerferieaktivitet:                                                                                                                                 Tages op på næste møde. 

 

7. Evt.: Næste møde bliver d. 13. maj via Teams. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


