Mødereferat, HB møde 01-21
Referat af møde i DJU’s hovedbestyrelse
Den 4. marts 2021 kl. 18.00-21.00

Teams møde.
Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard, Jørn Engvang, Flemming Otvald Jensen, Peter Bo
Olsen, Karina Sørensen og Martin Kirkhammer (ref.).
Afbud: -

Emne
Dagsorden

Beskrivelse/beslutning
● Indicators
● Årsmøder og Rep.møde 2021.
● Forslag Rep.møde
● Corona status
● DIF Rep. Møde
● Økonomi status
● Status DJU strategier

Indicators

Martin bød velkommen til dette strategi- og HB-møde.
En særlig velkomst til Lars Christensen fra firmaet Indicators, som gav en
præsentation af deres muligheder for at markedsføre DJU, ikke mindst
analysere vores nuværende sociale medier, lave markedsanalyser for os
samt hjælpe med fondstøtte til opgaven.
HB vil gerne undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde, med
henblik på sæsonstart i september 2021.

Rep. & Årsmøder

Møderne vil blive afviklet 12.-13. juni på Scandic Odense.
Dirigent er blevet spurgt og har bekræftet sin deltagelse begge dage.
Hvis det ikke bliver muligt at mødes fysisk, vil det blive virtuelle møder.

Forslag til Rep-møde

Forslag om at ændre ordlyden i § 13 E i vores love, blev behandlet.
Vores love har generelt brug for et gennemsyn, så de er helt opdateret til
2021. HB vil komme med et forslag til opdatering.

Corona

En lille status på Corona; her er vores klubber jo stadig nedlukket, og vores
sekretariat er delvist hjemsendt af samme årsag.
Udendørsidræt op til 25 personer er blevet muligt, og der heldigvis mange
klubber der er begyndt med udendørstræning.

Økonomi

Peter Bo fortalte at økonomien ser god ud, men det er på en kedelig
baggrund, da der ingen aktivitet har været og dermed heller ingen udgifter!
Den interne revision har været på kontoret og gået bilag igennem.
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DIF årsmøde 2021

Strategier 2022-2025

DIF’s årsmøde bliver d. 8. maj. Der skal vælges ny formand efter Niels
Nygård og desuden flere bestyrelsesmedlemmer.

De 4 spor blev gennemgået - det er jo en spare øvelse der i gang! - da
strategierne skal tilpasses med 600.000 kr. mindre end ansøgt pr. år.
Vi er dog godt på vej. Den udsendte skabelon fra DIF skal vi benytte i alle
spor, og alle vores fire spor skal vi også have ind over DIF konsulenterne
til udtalelse, så vi har grundlaget helt på plads inden det endeligt skal
afleveres til DIF d. 1. maj.
D. 17. marts har vi et opfølgningsmøde om strategierne

Næste HB-møde
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