HB-møde 05-2020 10-12-2020
Mødereferat

Deltagere: Martin Kirkhammer, Jørn Engvang, Søren Studsgaard, Peter Bo Olsen, Flemming Otvald
Jensen
Referent: Jørn Engvang

Dagsorden:

1. Referater

HB-04-2020 Opfølgning! (Referatet er godkendt)

2 . Strategiarbejdet
Status på strategier
Årshjul for møder om strategier
3. Bestyrelsen
Appelsag
Rep. og årsmøder d. 12/13 juni 2021
Corona virus (sekretariatet arbejder hjemme m.v)
DJU hjemmeside status
Idræ ens sociale ansvar
E sk kodeks DIF
4. Økonomi.
Løn personale 2021
Regnskab 2020 status
Budget 2021
Næste HB-møde
Forslag: Torsdag d. 25. feb 2021 kl. 18.00
Evt.

Emne/punkt

Beskrivelse/beslutning

Ansvarlig

1. Seneste referat,
opfølgning

Forslag til vedtægtsændringer laves færdige i jan/feb

PeBoOl

2. Strategiarbejdet

Ny strategi med 4 spor er indsendt rettidigt til DIF.
I nuværende strategiperiode er der lagt plan for udrulning af
lederkurser. Vores kontaktperson, Nicklas, skal underrettes
om, at vi søger nærmere samarbejde med andre forbund for

Kontaktmøde
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at udvikle et egentligt lederhus på linje med vores trænerhus.
Vurderingen er, at vi ikke er nok til at fylde de påtænkte kurser
alene. Derfor vil vi gerne udskyde dette område til ny
strategiperiode.

med DIF i
januar

3. Bestyrelsen

a. Appelsag: Den verserende appelsag i Fredericia er nu
ude af HBs hænder. Den idømte karantæneperiode er
gået.
Der er nu kommet en ny sag til appeludvalget om interne
forhold i en klub.
b. Rep. møde og årsmøder: Afholdes 12-13/6 i Odense.
c. Corona: Sekretariatet arbejder hjemmefra. Vi overvejer
lønkompensation, hvid det kan lade sig gøre igen. DL
tager beslutningen..
d. DJU hjemmeside: Susanne arbejder med at opdatere
samt vurdere ny platform.
e. Idrættens sociale ansvar: Martin har deltaget i møde med
DIF sammen med nogle andre forbund. Vi gør faktisk en
del på området allerede. Der skal bare gøres mere
opmærksom på det.
f. Etisk kodeks: DIF har lavet et udkast til etiske regler. Efter
vedtagelse laver vi vores egen justerede udgave.

c. DL
f. HB

4. Økonomi

a. Løn: Blev diskuteret. DL afsluttersagen.
b. Regnskab, status: Der er udsigt til et overskud i
hovedkassen pga. meget færre aktiviteter - specielt pga.
måtteomkostninger.
c. Budget: Blev gennemgået med udgangspunkt i stort set
normalt aktivitetsniveau. Peter Bo laver opfølgning på
diverse poster og rundsender færdigt oplæg.

a. DL
c. PeBoOl

5. Næste møde

Torsdag den 04-03-2021.

Martin

6. Evt.

Forsikringstilbud omtalt. Flemming undersøger nærmere

Flemming

