Referat for bestyrelsesmøde d. 06/03-2022
Til stede er: Nanna Køel, Stina, Michelle, Nanna L., Nanna H., Heidi og Pia
Dagsorden:
1. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Stina er formand, Michelle er næstformand, Pia er kasserer, Nanna Larsen er sekretær, Heidi og
Nanna Køel er almene bestyrelsesmedlemmer og Nanna Hansen er suppleant.
2. En generel snak om at vi internt i hele bestyrelsen, skal være gode til at hjælpe hinanden, og huske
at spørge om hjælp. Pt vil Pia gerne have hjælp til regnskab og dets lige, da hjemmefronten og
arbejde skal have fokus. Stina og Pia hjælpes ad med regnskab, så Stina til en hver tid kan tage over,
og Pia har en at sparre med.
3. Første bestyrelsesmøde bliver d.26. marts hos Heidi, Refshøjvej 20, 7200 Grindsted kl. 14.00
4. Der er planlagt en efterårstur 7.-9. oktober på Sjælland hos Stina, som skal bruges til
arbejdsweekend.
5. Nanna Larsen laver et skriv omkring Englands show til medlemmerne, og laver i samarbejde med
Nanna Køel et årshjul for de sociale medier.
6. Vi skal i vores kommunikation omkring pas, registreringer og så videre henvise til Seges’
hjemmeside, da medlemmerne altid vil kunne finde den mest opdaterede viden og priser her.
7. Vi skal have fundet en løsning med foreningstøj. Klubtryk var for dyrt at starte op hos. Nanna Køel
prøver at tage en samtale med Kenneth omkring hvilke regler og retningslinjer der skal være, hvis
Kenneth vil og har mulighed for at lave vores foreningstøj. En mulighed kunne måske være at
medlemmerne kunne bestille tøj 2 gange om året, med et par måneders leveringstid, så Kenneth
har mulighed for at samle ordrer og få de bedste priser, og ikke skal lave enkelte ordrer. Kenneth, Pia
og Nanna Køel kan sætte sig sammen d. 26. marts, således at alle aspekter kan vendes. Når en aftale
er på plads, skal der laves et udførligt skriv om regler og retningslinjer til medlemmerne omkring
bestilling af foreningstøj.

