
Referat fra bestyrelsesmøde den 19. maj 2017 kl. 15.00 

 

Til stede: Olaf Johansen (OJ) Jesper Bøgh (JB), Jørgen Holm (JH), Ole Nielsen (ON) og Inge 

Nielsen (IN). 

Der var afbud fra Hans Nielsen og Annelise Sinonsen. 

 

1. Godkendelse af referat af 24. marts 2017 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Referat fra generalforsamlingen samt evaluering af samme 

 Referatet godkendt. 

 Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende med deltagelse af 21 medlemmer fra 14 klubber. 

 Steen Løvgreen udtrykte sin skuffelse over ikke at være inviteret til det afholdte formøde samt 

det aflyste klubledermøde. Han har efterfølgende fremsendt forslag til ”køreplan” for det 

kommende klubledermøde og tilbyder sin assistance. OJ besvarer henvendelsen. 

 

 Bestyrelsen er enige i, at der skal arbejdes på at aktivere klubberne og styrke sammenholdet i 

distriktet.  

 I første omgang kom vi frem til følgende 2 tiltag: 

 

 Vi vil i den kommende sæson henstille til klubberne hver at stille med 2 hold eller flere til 

distriktets holdturnering, således at vi har deltagelse af mindst 6 hold syd og 6 hold nord for 

strømmen. 

 

 Endvidere vil bestyrelsen overveje at afholde en stor fællesturnering for alle klubber i 

distriktet.  

 Punktet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde 

  

3. Bestyrelsens konstituering 

 Formand: Olaf Johansen 

 Næstformand: Hans Nielsen 

 Kasserer: Annelise Simonsen 

 Sekretær: Inge Nielsen 

 

4. Evaluering af årets aktiviteter i udvalg og nedsættelse af følgende arbejdsgrupper 

 Turneringsudvalget: Jørgen Holm (formand), Olaf Johansen, Ole Nielsen og Inge Nielsen 

 Uddannelsesudvalget: Hans Nielsen (formand), Jesper Bøgh og Ole Nielsen 

 Appeludvalget: Jens Ulrik Fougt, Henrik Friis og Kirsten Kjær. (OJ retter henvendelse) 

 Interdistriktsudvalget: Olaf Johansen og Inge Nielsen 

  

 Turneringsudvalget: Der har været vigende deltagelse i distriktets turneringer, men vi håber, 

at klubberne i den kommende sæson vil arbejde aktivt på at få flere til at deltage. 

 

 Uddannelsesudvalget: Der har været 2 kursusforløb med Jacob Røn med fin deltagelse, og der 

er planer om at gentage arrangementet i den kommende sæson. 

 

 

 



5. Afholdelse af kommende interdistriktsmøde i Køge den 25.   2017 

 Traditionen tro afholdes det årlige interdistriktsmøde igen i Køge, hvor hele bestyrelsen er 

inviteret. 

 Der vil senere blive udsendt invitation med dagsorden. 

 

6. Drøftelse af klubledermøde, tid, sted samt dagsorden. Fastsættelse af generalforsamling. 

 For at gøre det interessant for klubberne at deltage kunne man måske tage nogle aktuelle 

emner op, f.eks de nye turneringsregler, hvordan man tilrettelægger en turnering og lign. 

 Turneringsudvalget fastsætter dato for afholdelse af mødet, og en dagsorden vil herefter blive 

udarbejdet på næste bestyrelsesmøde. 

 

 Dato for generalforsamlingen 2018 fastsættes til 14. maj 2018. 

 

7. Fastsættelse af næste møde i udvalgene og bestyrelsen 

 Turneringsudvalget afholder møde den 14/6 kl. 14.00 hos ON og IN 

 Uddannelsesudvalget: HN tager initiativ til at fastsætte næste møde. 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 18/8 kl. 15.00 hos JH, hvor man primært vil det drøfte det 

kommende klubledermøde. 

 

8. Eventuelt 

 Intet 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

 

 

 

  

 

 


