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Sted: hos Lona               

Deltagere: Eva skou, May-Britt, Pia, Eva Angelica og Lona.

Fraværende: Henriette og Linette.

Referent: Lona

1. Godkendelse af referat – skal underskrives: Underskrevet. 

2. Siden sidst: Opringninger fra medlemmer vedr. hjemmesiden, det er fixet via telefon.

Opringning fra Dorte Alrø vedr. sygemeldinger og deraf færre tilsyn end varslet. De skal há det til 

at hænge sammen, og derfor er det situationen pt.

May-Britt skal holde møde med Holstebro området vedr. opstart af forening.

3. Formand: stille periode.

Drejebog skal være stort set papirløs, May-Britt har lavet et udkast på det som ikke kan udelades,

som den resterende bestyrelse kigger igennem til næste møde.

Drejebog til IT er en stor opgave og er noget som May-Britt ser på til næste gang.

Stillingtagen til om Facebook skal være platformen, hvor vi informere medlemmerne tages på 

generalforsamlingen.

4. Kasserer: 83.289,86 er saldoen på vores konto.

Pia har nu helt styr på det nye regnskabssystem. Pia sørger for at lave en drejebog til Dinero.

derefter laver May-Britt og Pia sammen det sidste til kassererens drejebog.

5. Politisk: intet.

6. IT-ansvarlig: 184 medlemmer, 162 små og 22 store.

Bambora vs Quickpay - Morten Ellegaard samarbejder ikke længere med Bambora, hvis vi fortsat 

vil bruge dem, skal vi selv stå for opkrævningerne, dette vil vi ikke. Derfor beslutter vi,  at vi 

skifter til Quickpay, som er Mortens nye samarbejdspartner.

Eva bruger fremadrettet sin egen printer, og bevilliges derved at købe en printerpatron til den i 

ny og næ. Gammel printer skrottes.

7. Reklame: Linette er fraværende, så punktet udsat.

8. Arrangementer: Centimeterløb som skulle finde sted i september er droppet. Lona ser på lokaler

til 21. september.

Derudover har vi styr på efterårets arrangementer.

SOSU´s tilbud sendes ud igen med dette referat.

DGI - tilbyder DGI-certifisering til 3800 + moms som idrætsbørnepasser, ved mindst 8 

tilmeldinger, Lona ser på det.

Generalforsamling - vi når et nyt møde inden og derfor aftales det der.

9. Nyhedsmail: Referatet sendes ud, derfor ingen nyhedsmail.
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10.  Evt.: intet

             

l Næste møde: mandag 3. oktober hos hos Eva Angelica Juul-Eistrup, Steenstrupsvej 9, 9000 

Aalborg.


