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Mødereferat, DL møde 01-19. 
 

Referat af møde i DJU’s daglige ledelse  

Den 27. juni 2019 kl.16.00-16.45 
 

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard og Martin Kirkhammer (ref.).   
 

 

 

Emne 

 
Beskrivelse/beslutning Ansv 

Dagsorden:  

1. Velkommen 

2. Opfølgning fra Rep.møde 

3. Status på sekretariatet 

4. Indkøb af Pc 

5. DIF- Strategiproces & tilbagemelding 

6. Næste HB møde  

7. E.v.t 

8. Næste møde 

 

 

 

1. Velkommen Martin bød velkommen til Daglig ledelses møde. 

Mødet er et Tlf.møde og ved fremtidige telefonmøder i DL benyttes 

mødetelefonen Tlf. 42 11 42 11. 

Martin gav en status på overlevering fra den tidligere formand, der var bla. 

blevet oprettet et Nem-ID til Martin. Der er stadig lidt udeståender med nye 

arbejdstidsaftaler for Vini og Susanne, der vil blive afsluttet snarest muligt. 

DL 

 

 

 

 

 

 

2. Opfølgning fra 

Rep.mødet 

 

Rep.mødet og årsmøderne var forløbet fornuftigt, der havde været nogle 

gode indlæg og dialogen var konstruktiv. 

Referatet fra Rep.møde: Her blev det taget noter af flere. Lisbeth samler det 

hele til referat der sendes til dirigenten for underskrift, herefter underskriver 

referenten (Lisbeth) og det kan udsendes til klubberne samt banken og 

revisionen.  

 

DL 

 

 

3. Status på 

sekretariatet  

 

Efter lang tids forhandlinger om et nyt lokale i IKC, er det lykkes at få et nyt 

lokale. Flytningen vil foregå fredag d.28/6. 

DL har bevilliget indkøb af nye skriveborde og reoler, samt nogle mødestole 

Arbejdsopgaverne på sekretariatet, er mange og forskelligartede. 

Thomas og Martin har afholdt det månedlige kontormøde med sekretariat. 

Denne mødeform vil vi forsætte med i det nye DL.   

 

MPK 

 

 

4. Indkøb PC Martin blev bevilliget at indkøbe en bærbar PC. 

Thomas Bengtsens PC, som var indkøbt af DJU, vil overgå til Thomas, da 

den var afskrevet og lettere defekt. 

 

DL 

 

 

5. Dif Strategiproces 

 

Efter HB-møde og strategimøde d.27/5 har DIF vendt tilbage med deres 

input. Daglig ledelse besluttede at holde et separat DL-møde med kun  

Strategien på dagsorden, Det bliver d.01/07 kl.18.00. 

Herefter skal Susanne have dokumentet med DL bemærkninger og sende det 

DL 
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til Nicklas i DIF.  

 

6. Næste HB-møde Bliver afholdt d.19/9 kl.18.00 i idrættens hus, den første time vil være 

strategiopfølgning/tilpasning. Tine Teilman fra DIF vil blive inviteret med til 

et lille oplæg om DIF/DJU. Susanne deltager i første del af mødet med 

strategier m.v. Susanne er tovholder på strategi opfølgning under Karinas 

barsel 

 

DL 

7.  E.v.t 

 

Martin efterlyste referater fra de sidste to HB-møder, Lisbeth vil sørge for 

det ene referat, det andet var et HB-strategimøde hvor der ikke blev taget 

referat. 

 

DL 

8. Næste møde 

 

Den.01/07 Kl.18.00 MPK 

 

 

Mødet startede kl. 16.05 og sluttede ca. kl. 16.45 

Referent Martin Kirkhammer 


