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Referat fra bestyrelsesmøde møde 21. september 2020 

Til stede:  Peter, Klaus, Flemming, Karsten, Erik, Rene, Simon, Michael 

Fraværende: Christian, Jesper 

Referent:  Michael 

 

1. Generalforsamling 3. november 

På grund af den nuværende Coronasituation besluttede bestyrelsen, at det ikke er forsvarligt at af-

holde generalforsamling den 3. november.  

 

Følgende blev derfor besluttet: 

 

1. Generalforsamlingen udsættes ind til forholdene tillader at afholde denne 

2. Valg af ny bestyrelse udsættes til den fremtidige generalforsamling. Den nuværende bestyrelse 

fortsætter ind til dette tidspunkt 

3. Beslutning om nye vedtægter for klubben udsættes til den fremtidige generalforsamling 

4. Beslutning om kontingent for 2021 udsættes til den fremtidige generalforsamling. Der opkræves 

til november et kontingent for 2021, svarende til kontingentet for 2020. Såfremt der på den 

fremtidige generalforsamling besluttes en kontingentforøgelse, vil der umiddelbart efter denne 

blive udsendt en opkrævning på differencen  

 

Derimod er det allerede i november nødvendigt at få en beslutning fra medlemmerne på 

følgende to emner: 

 

1. Forlængelse af forsøg med udlån af klubhus. Coronasituationen i 2020 har ikke givet et retvi-

sende billede af ønskerne om at låne klubhuset samt af de evt. negative konsekvenser i form 

af øget slid på huset, reduceret anvendelse af huset pga. udlån osv. Derfor skal der træffes 

beslutning om forlængelse af forsøget med endnu et år 

2. Beslutning om bygning af skur. Bestyrelsen har afdækket mulighederne for etablering af et skur, 

opnået de fornødne tilladelser og fået et detaljeret overblik over økonomien for etabling af sku-

ret. Men for at bibeholde den finansielle støtte til etablering af skuret fra Århus Kommune, skal 

skuret være færdigetableret inden 1. juli 2021. 

 

Følgende gennemføres: 

 

Tekst til hjemmesiden: 

Der udarbejdes en tekst til hjemmesiden, hvor det annonceres at generalforsamlingen udsættes ind til 

forholdene tillader dette og, at den nuværende bestyrelse fortsætter ind til denne kan afholdes. Endvi-

dere at beslutning om nye vedtægter udsættes til generalforsamlingen. 

 

Teksten rummer også links til beretningen, regnskabet for 2020 og budget for 2021. Ligeledes oriente-

res der om forslag til kontingentet for 2021, herunder at der muligvis vil ske en ekstra opkrævning efter 

den fremtidige generalforsamling. 

 

Endelig skal teksten indeholde en annoncering af, at der skal ske en beslutning om udlån af klubhuset 

og bygning af skur, samt hvorledes denne beslutning træffes. 

 

Mail til medlemmerne: 

Der udsendes en mail til alle medlemmer med nogenlunde samme tekst som på hjemmesiden, herun-

der med vedhæftet beregning, regnskab for 2020 og budget for 2021.  

 

Gennemførelse af skriftlig afstemning: 
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Der gennemføres en skriftlig afstemning blandt medlemmerne om hhv. forlængelse af forsøget med 

lån af klubhuset og bygning af skur. Den skriftlige afstemning sker ved at medlemmerne møder op i 

klubhuset, og på baggrund af en registrering, får udleveret en stemmeseddel med de to beslutnings-

punkter. Den skriftlige afstemning gennemføres i dagene den 2., 3. og 4. november, alle tre aftener i 

tidsrummet kl. 19-21. Optælling af stemmesedler sker efterfølgende ved overværelse af en af klub-

bens revisorer. 

 

2. Eventuelt 

Der blev spurgt til om det var tilladt at afholde lørdagsfrokoster og andre sociale arrangementer i klub-

huset. Som situationen er pr. 21. september, så er klubhuset fortsat åbent, hvorfor dette er tilladt. Blot 

skal forsamlingsforbuddet, afstandskrav mv. overholdes.  

 

Kommer der krav eller henstillinger fra myndighederne om at stoppe sociale arrangementer, svarende 

til i foråret, vil bestyrelsen efterleve disse og i nødvendigt omfang lukke klubhuset.  

 

 


