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Deltagere: AFB = afbud
Henrik Bendix(HB)
Hans Møller Olsen (HMO)
Jeppe Hvidtfeldt (JW)

Preben Breilø(PB)
Niels E. Pedersen (NEP)

Dagsorden. Åben del:

Ejler Christiansen(EC)
Marianne Poulsen (MP)

Vedtagelse:

Meddelelsessager:
M-01-110810-B
Referater af bestyrelsesmøder: 15/06/10
og 14/07/10

Begge referater godkendt.

Bilag: Referater vedhæftet mødeindkaldelsen.

Afgørelsessager:
A-01-110810-B
Forslag til forretningsorden for
bestyrelsen.
Forslaget har tidligere været forelagt i
udkastform. Efterfølgende er det blevet
bearbejdet af det nedsatte udvalg og drøftet
med forretningsføreren. Forslaget indebærer
oprettelsen af et forretningsudvalg.
Hjemmel: Vedtægternes § 7.5: ”Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden”.
Udgifterne kan afholdes indenfor budgettet.

Efter drøftelse og tilretning blev
forretningsordenen vedtaget.

Indstilling: Bestyrelsens beslutning udbedes
Bilag: Forslaget er vedhæftet mødeindkaldelsen

A-02-110810-B
Formulering af bestyrelsesgrundlag for
perioden indtil april 2011.
Klubbens aktuelle situation gør det ønskeligt,
at iværksætte en række tiltag for at tilpasse
nuværende aktiviteter og igangsætte nye.
Det foreslås derfor, at bestyrelsen under
mødet formulerer grundlaget for
bestyrelsesarbejdet frem til
generalforsamlingen i 2011.

Det udarbejdede forslag blev drøftet og
tilrettet og er arkiveret som bilag A-02110810-B
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A-03-110842-B
Omkonstituering af bestyrelsen.
Da Jens Nielsen (først udtrådt og valgt indtil
2012) og Jette Stirø (sidst udtrådt og valgt indtil
2011) er udtrådt af bestyrelsen indtræder
HMO i.s.f. Jens Nielsen og JW i stedet for
Jette Stirø.
Hjemmel:
Vedtægternes § 7.7 Ved blivende vakance
indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den
rækkefølge de er valgt på
generalforsamlingen. Suppleanterne følger
den valgperiode, det udtrådte
bestyrelsesmedlem havde
Denne nye sammensætning af bestyrelsen
kræver en omkonstituering.

Formand: Preben Breilø ene foreslået og
valgt
Næstformand: Henrik Bendix ene
foreslået og valgt.
Honorær sekretær: Ejler Christiansen ene
foreslået og valgt
Kasserer: Preben Breilø ene foreslået og
valgt.
Sportsansvarlig: Jeppe Hvidtfeldt ene
foreslået og valgt

Hjemmel:
Vedtægternes § 7.2 Bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand, næstformand,
honorær sekretær, kasserer og
sportsansvarlig.
A-04-110810-B
Det foreslås, at det berammede ordinære
bestyrelsesmøde, onsdag den 18. august
2010 udsættes til onsdag den 25. august.

Sager til drøftelse (eventuelt)

Vedtaget

