
Referat fra bestyrelsesmødet 16.august 2022: 

 

1.Opkrævning af kontingent.  

Der er tilsyneladende problemer der bør løses inden næste opkrævning, som er nært forestående. 

Eksempel:  Kommer et nyt medlem ind i begyndelsen, midt i eller sidst i kontingentperioden. Skal 

medlemmet betale kontingent, evt. nedsat kontingent eller fritages til næste kontingentopkrævning?         

Der er medlemmer der deltager i flere aktiviteter. Drøftes på næste møde. 

2.Fokuspunkt for Udviklingspuljen 2022. Skal der sendes en ansøgning afsted, i givet fald til hvilken 

aktivitet? Punktet tages op på næste møde, hvor bestyrelsesmedlemmerne bedes komme med forslag. 

3.Ragna laver annonce til Ugeavisen, om de forskellige aktiviteter foreningen tilbyder. Dans starter 

1.september. Mandagsgymnastik startede 8.august og onsdagsgymnastik starter 17.augst, efter ferien. 

4.Work shop2 ”Jeg til Os” Handler om, at give unge mennesker oplevelsen af at være med i en forening og 

give dem en lettere adgang til at blive en del af nye sociale og aktive fællesskaber. 

Karen og Mette deltog i første møde i Vils, det var et godt møde hvor der var oplæg fra DGI om hvordan vi i 

foreningen tager imod nye medlemmer – den gode velkomst.  

Mette deltog i Nykøbing, det var et snakkemøde om hvad der sker.  

Tredje møde afholdes 7.september kl. 17-20 i Arena Mors. Her er der oplæg af DGI om 

bevægelsesaktiviteter. Karen og Mette deltager. 

5.Krolf er lukket ned for i år. Der var 4 spillere, to faldt fra. Vi ser om der er interesse for Krolf til foråret. 

6.Udkast til vinterprogram blev omdelt. 

7.Møde i Arenaen angående udvidelse med en ny hal og ny plan for benyttelse. Ragna, Ingrid og Helle 

deltog. Mette havde Corona. Det er et vigtigt arbejde at følge, for det kan betyde samling af alle 

sportsaktiviteter på arealerne ved Dueholmskolen og Gymnasiet. Samtidig tænker vi der bruger Nykøbing 

Hallen, hvad skal der ske her. Her må der godt ske en udvidelse af service, som eks. cafe, andre tider m.m. 

Vi vil helst blive i Nykøbing Hallen til gymnastik og dans. Mette har snakket med kommunen og vi har aftalt, 

at vi bliver i Nykøbing Hallen denne sæson og forårssæsonen med. Så ser vi der efter. 

8.Kulturugen afholdes torsdag 25. fredag 26. og lørdag 27.august. Allerede onsdag begynder kommunen, at 

indrette p-plads til biler og bus. Derfor har vi ingen aktiviteter på banerne. 

9.Mandagsgymnastik er startet 8.august og Onsdagsgymnastik starter 17.august.  

 

Næste møde: tirsdag 13.september 2022 klokken 9.30 – 11. 

Ref. Mette 


