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Bestyrelsesmøde 14.03.2022

Online

Punkter
Godkendelse af dagsorden

Beslutninger
Godkendt

Konstituering af bestyrelsen

Formand Line Blume Kjøller
Næstformand Kristina Stange
Kasserer Signe Sehested
Bestyrelsen har tavshedspligt
omkring indholdet til møder, mails,
samtaler og opslag.
Udskydes til næste møde

Tavshedspligt

Forretningsorden

Møderække
Ansvarsområde

Arbejdsmotivation/engagement

Samarbejde med andre forbund

Status på medlemsfremmende
aktiviteter

Status på landshold

Ca hver anden måned, doodler
laves.
Områder fordeles til næste møde.
KS og SS er tovholdere på U12
AS og SS er tovholdere på U18
Vigtigt at alle bidrager med det, de
finder interessant og har
kompetencer indenfor. Vi skal passe
på med at trække egne behov ned
over hovedet på hinanden, men
mere fokusere på, hvad vi byder ind
med og anerkende det arbejde, der
bliver gjort fremfor at finde
”hullerne i osten”. Vi er en frivillig
organisation, som er afhængig af
virkelyst og glæde ☺
Dialog om hvordan vi samarbejder
med andre forbund og sikrer os, at
de samarbejder med os. MGADK er
et varemærke som vi naturligvis skal
brande bedst muligt og nå ud med
til flest mulige.
Der er gang i de gratis kurser rundt
om i landet, og der har været positiv
tilbagemelding. Vi skal sørge for at
følge op på kurserne.
Åbent hus arrangement i Pinsen i
forbindelse med DM individuelt.
Der er landsholdstræning for U12 og
U18 i den kommende weekend.
Fokus på at skabe sammenhold og
sikre at alle er med om bord på de
forskellige hold. I år har vi desværre
ikke U15 og Open hold.

Tilstede: Line Blume Kjøller. Liv
Møller Jensen. Lea Høybye. Anitta
Søstrøm. Kristine Stange. Julie
Boetius. Signe Sehested.
Afbud: Line Jenvall
Ansvarlig/e

Alle læser op på nuværende
forretningsorden frem til næste
møde.
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Der afholdes forældremøder i den
kommende weekend.
Evt.

