Referat, bestyrelsesmøde d. 11. juli 2021
Sted:
Sommerlejren
Tidspunkt:
Søndag d. 11. juli 2021 kl. 14-18
Deltagere:
Bestyrelsen:
Mireille Enggaard Kempf (MEK)
David Coupar (DC)
Tarik Setta (TS)
Søren Dall (SD)
Bodo von Münchow (BVM)
Jesper Nielsen (JN)

Afbud: Michael Gandø (MG)
Samkørsel:
Alle opfordres til samkørsel om muligt.

Dagsorden:
1. Valg af referent
JN
2. Godkendelse af dagsorden
Samt om emner til beslutning er indsendt i rette tid
Dagsorden blev godkendt

3. Orienteringsrunde
Hvad er sket siden sidste bs-møde, samt meddelelser?
• Der drøftes ingen særlige punkter til gensidig orientering, da fokus på konstituerende møde
vil ligge på pkt.4
• Det aftales dog at de enkelte bestyrelsesmedlemmer dagen før de ugentlige info-møder
indmelder punkter hertil. Alle sørger for at opdatere i fælles word-dokument.
4. Konstituering
Bestyrelsen blev konstitueret og områder blev tildelt som følger:
•

Mireille:

Formand, sekretariat, internationalt samarbejde, ansættelser
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David:
Tarik:
Michael:
Søren:
Bodo:
Jesper:
Bestyrelsen:

•

Forretningsudvalg:

Næstformand, Økonomi, Dommerudvalg, Para
Elite kamp, ansvarlig for sponsorater
Ordens- og amatørudvalget, antidoping Danmark, COVID-19, fastholdelse
IT-ansvarlig, stævner –og turnering
Uddannelse, graduering
Bredde, licens
Elite teknik
Mireille, David, Tarik

5. Emner til beslutning i bestyrelsen
Emner, samt relevante beslutningsoplæg skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage
inden mødedato for behandling.
•

Der var ingen indkomne punkter

6. Drøftelse af emails
Hvilke benyttes, og svarfrist på mails.
• Alle bedes overholde svarfrister. Hvis svar ønskes hurtigt sendes SMS
7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
Der fastlægges hvordan de trufne beslutninger kommunikeres bedst muligt ud.
• Behandles på kommende møde
8. Strategiaftale
Kort orientering om den nuværende strategi
• Jf. pkt 10 afholdes strategimøde som opfølgning på nuværende strategiarbejde.
9. Plan for kommende bestyrelsesmøder
Formanden udsender datoer for ordinære bestyrelsesmøder
10. Næste møder:
Uge 33
•

Strategimøde med Aske (Mikkel og Mireille deltager)

Ingen yderligere møder?

11. Eventuelt

