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BESTYRELSESMØDE 

Onsdag d. 15-10-2021 kl. 19:00 
HIC 
 
Deltagere: 
Tonny, Sixten, Philip, Patrick og Fahad 
 
Referent:  
Philip 
 
 
 
 
 

DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
1.1. Dagsorden godkendt: Alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer er 

skrevet ned i Word dokument for at skabe oversigt af foreningens frivil-

lige og deres rolle.  

1.2. Fahad har været inde og sortere i ”Bestyrelse” og ”instruktører” på 

hjemmeside.  

1.3. Snak årsregnskab skal komme på hjemmeside, så medlemmerne kan 

tjekke op. 
 
2. Godkendelse af referat 

2.1. Referat godkendt 

 

3. Udplukning af fremtidige instruktører  
3.1. Udplukningen skal ske fra centeret af. Derefter skal forslaget vendes i 

bestyrelsen og den indkaldte person kommer til samtale, hvor gennem-
gang af kontrakt skal være klart. 

 

4. Fastholdning af instruktører 
4.1. Der skal skabes nogle sociale arrangementer for instruktører og besty-

relse, så fastholdning af frivillige vedligeholdes. 
4.2. Derudover skal der købes et sæt tøj ind til instruktører med tryk. 
4.3. Fahad undersøger kurser/ture og andet til frivillige i HFF. 

 
 

 

 
 

Dato 27-10-2021 
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5. Kommunikation 

5.1. Kommunikation foregår via mail - Klubmodul, Frivilliges private Face-
bookside og Messenger. 

 

6. DGI foreningspakke har foreningen stadig til rådighed 
6.1. Foreningen har stadig 3x3 konsulenthjælp til gode. Dette kan bruges til 

fremtidige instruktører til foreningen.  

7. Klubmodul 
7.1. Klubmodul skal opdateres for gamle og nye medlemmer. Derudover 

skal der kigges på udsending af mails, da systemet fejler når alle med-

lemmer skal have mailen. 

7.2. En løsning kunne være at sende ud til medlemmer 25+ og derefter 

medlemmer 25-.Regnskab 2020 
 

8. Frivillige får træning 
8.1. Mogens (frivillig revisor) kan få gratis adgang til HFF, da han udbyder 

frivilligt arbejde. 

 
9. Søgt hjælpe pakke hos dgi 

9.1. Fahad har søgt corona hjælpepulje fra DGI til nyt udstyr og opstart til in-

struktører til foreningen. Der afventes stadig svar 

 

10. Kurser til bestyrelsen 

10.1. Der udføres kurser fra DGI som bestyrelsen skal kigge nærmere 

på. 

 

11. Printer skal hentes 

11.1. Printers serviceaftale er opsagt til november. Printeren står stadig 
hos Erik og Marianne. Enten skal printeren købes eller gives tilbage til 
foreningen.  

 
12. Udpyntning til lokale 

12.1. Bestyrelsen skal undersøge mulighed for elektronisk tavle, som 
kører diashow for billeder og oplysninger - ris og ros skal i postkasse 
indtil der kommer oplysninger om, at man skal henvende sig til HFFs in-
fomail. Udover det skal der evt. nogle plakater eller billeder op på væg-
gen evt. over spejlene. 

 
13. Nøjlebrikker fra gamle frivillige skal afleveres tilbage 

13.1. Nøjlebrikker fra gamle medlemmerne skal afleveres tilbage. Dette 
skal ske ved henvendelse til Marianne. 

 
14. Vedtægtsændring punkt 11, paragraf 7, 2. afsnit. 
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14.1. Vedtægtning angående varsel til indkaldelse af generalforsamling 
i avisen er blevet ændret.  

15. ANNONCERINGER 
15.1. For at fange flere medlemmer skal vi annoncere på Facebook for 

folk i Fredensborg kommune.  
15.2. Forsidebillede på Klubmodul skal ændres til et billede af centeret 

så folk der ikke er medlem kan se centret. 
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