
Referat af Bestyrelsesmøde fredag 8.april 2022 

1.Der har været hærværk på Klubhuset 29. og 30.marts 2022. Tirsdag kl. 9 blev det opdaget, at en sten var 

kastet gennem et køkkenvindue. Onsdag kl. 14 blev det opdaget, at en rude i gavlen var knust ved kast med 

sten. Onsdag kl. 19.30 blev det opdaget, at en rude mere var knust i gavlen. Stakit bag klubhuset var sparket 

i stykker. 

Der er sendt tre anmeldelser til Rigspolitiet. Optagelser fra overvågningen er lagt på USB Stick og afleveret 

på politistationen i Nykøbing Mors til kriminalbetjent Arne Houmøller. Mette Jensen har kontaktet Poul 

Olsen, formand for DUI, som har en miniklub i Skomagerhuset på onsdage.  

Viggo Nielsen, kroketspiller foreslår, at vi sætter plexiglas i de tre vinduer. Kan ikke knuses med en sten, er 

hans erfaring fra SID lokalet på havnen. 

Stakit bag klubhuset bruges af mænd til at tisse op ad. Det er fra en tid hvor klubhuset kun havde to toiletter 

og der blev afholdt stævne med mange deltagere. Tiden er løbet fra det. Klubhuset ligger i bynært område, 

og tæt på en befærdet Elsøvej. 

Stakittet skal ikke op igen. Vi har 4 toiletter nu, så alle medlemmer skal herefter gå på toilet i klubhuset.  

2. Sommersæsonen er startet, opkrævning af kontingent er begyndt. 

Krolf skulle starte første tirsdag i april kl. 10, men der kom ingen medlemmer. Kontaktpersonerne Karen 

Kristensen og Mette Jensen har besluttet, at vi skal gøre mere reklame for aktiviteten og vi starter op i Maj 

måned på tirsdage kl. 10.30. Vi forsøger os med Facebook, ugeavis og orientere på begge gymnastikhold.  

3. Ragna Vigsø og Mette Jensen er inviteret på kaffe i Frimurerlogen mandag 25.april 2022 kl. 16.30. 

Frimurerlogen har sponsoreret foreningen Morsø Senioridræt 4.000,00 kr. Vi vil fortælle om foreningen og 

hvad vi vil bruge pengene til. 

4. Vi følger op på tidlige snak om økonomi. Foreningen betaler fremover rengøringsmidler og toiletpapir.                   

Det blev besluttet, at bestyrelsen står for indkøb til klubhuset. Opgaven er indkøb af papirhåndklæder, 

toiletpapir, håndsprit og rengøringsmidler. Opgaven varetages af Ragna Vigsø. 

5. Gymnastik onsdag har Karen Lundsby som instruktør. Karen Lundsby har sagt ja til at være instruktør i 

sommersæsonen, men ønsker afløser på dage i vintersæsonen. Gerne en afløser der på sigt kan tage over.  

Mette Jensen har kontaktet FGU s leder Pernille. Pernille har lagt ønsket på deres interne informations side. 

M.C. Holm skolen er også blevet kontaktet, vil gøre det samme. Opgaven er gymnastikinstruktør 1.time i 

ugen, onsdag kl. 15-16. 

6. Forårshygge arrangement 17.maj blev drøftet, invitationen bliver uddelt til gymnastik og dans før påske og 

alle øvrige efter påske. Glæd jer. 

7. DGI har inviteret Bestyrelsen til Senior Event 2019 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø Den 19.maj 2022.  

8. Som vi tidligere har talt om Projekt Jeg til Os. To frivillige konsulenter har forladt opgaven, en ny tager 

over Marie Louise Andersen. Der begyndes med Workshop 11.maj 2022 på Sydmors Skole. Karen Kristensen 

og Mette Jensen deltager.  

Tanken er, at petanque, kroket og måske krolf, skal lave bevægelse med de unge på FGU. I hører nærmere. 

Næste møde fredag 6.maj 2022 kl. 9.30 

Ref. Mette 


