
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november klokken 19.00 hos Lars Olesen 

Afbud fra Claus Fey 

1. ”Ole, Lars og Lars starter klokken 18.00 for gennemgang af regnskab” 
2. Regnskab 

a. Regnskabet er gennemgået og der har været kigget bilag på nogle konti, der er dog fortsat nogle 
poster vi skal dykke yderigere ned i, derfor afsluttes regnskabet i sin nuværende form og så vil vi 
arbejde videre med at få lukket nogle udestående poster. 

b. Bogholder, Lars O og Ole holder møde med en evt. kommende bogholder for at 
forventningsafstemme, og høre hvad hun tænker om opgaven, vi forventer at kunne informere 
yderligere i forbindelse med udsendelse af materiale omkring årsmødet. 

c. Kontingentfritagelse, det blev besluttet at der gives fri kontingent til de ”trofaste” 
udvalgsmedlemmer trods det at indsatsen i 2020 ikke har været den store, men vi ønsker fortsat at 
værdsætte dette frivillige arbejde, der blev udarbejdet en liste og Lars S opretter disse i kartoteket 
og giver de pågældende besked. 

d. Vi har konstateret at regnskabet i 2019 ikke har været ved ekstern revisor som det er blevet 
besluttet på et årsmøde, derfor er det ekstra vigtigt at vi får dette udført i år, derfor er vi i gang med 
at finde priser på dette i håbet om evt. at spare lidt på denne post også 

3. Budget, der udarbejdes et budget med udgangspunkt i tallene fra 2020. Dog er der nogle punkter vi håber at 
kunne reducere. 

a. Bambora, der er en del at spare på leje/køb af Dankort-terminale hvis vi vælger en anden løsning 
end den nuværende 

b. TopDanmark, der forventes nedslag i prisen på grund af COVID-19 situationen 
c. Bank (døgnboks, renter), der forhandles med banken omkring dette i forbindelse med kassereskiftet  

4. Beretning, Ole færdiggør beretningen som nu skal skrives mere detaljeret da vi har besluttet at sende denne 
ud til alle medlemmer i forbindelse med udsættelse af årsmødet 

5. Årsmøde vs. COVID-19, ud fra regeringens udmelding her til aften om at lukke Nordjylland ned har vi 
besluttet at udsætte årsmødet til vi igen har normale tilstande, evt. forår 2021, der arbejdes på at ajour føre 
medlemskartoteket så vi har e-mailadresse på alle medlemmer dette gør det nemmere at sende fælles 
information til alle via systemet. 

a. Pokaler der skal uddeles ved mødet, Ikke relevant ligt pt. Nu da mødet er udsat 
6. DM-Serie 2021 – oplæg fra Ole, der er stadig at par småting der skal rettes til inden udsendelsen, men der er 

ved at tegne sig et billede hvor vi kan få 5-6 afdelinger af DM i 2021 hvis blot forsamlingsforbuddet er mindst 
500 personer, mere om dette på et senere tidspunkt 

a. Streaming, Schmidt Radio som tidligere har leveret lyd til Eurocup er i gang med at regne på et 
oplæg til online streaming af stævner i 2021 hvis vi fortsat er underlag restriktioner i forbindelse 
med COVID-19 

7. TopDanmark, Lars S ringer til HD-Byg i håbet om at kunne få afsluttet sagen fra 2019, samtidig er Top 
Danmark ved at regne på forsikring som vi forventer kan blive nedsat da aktivitetsniveau ikke har været så 
højt i 2020 

8. ETPC  
9. Evt. 
10. Næste møde – ikke fastsat endnu da situationen er lidt usikker 

 


