
BFSS bestyrelsesmøde 4-8-2020 
Hos Carsten. 
 
Deltagere: Glenn, Line, Eva, Jonas og Carsten (referent) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referater fra både generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde 
2. Overdragelse fra tidligere bestyrelse og håndtering heraf 

3. Vedtægter: gennemsyn mhp. at bringe ny bestyrelse på omgangshøjde samt tidlige overvejelser om 
der evt. skal foreslås ændringer på næste generalforsamling. 

4. Tømning af brugsen 
5. Årshjul 
6. Webside og kontingent regler og håndtering 
7. Evt 

 

Beslutningsreferat 
 

Ad 1) 
Referat fra Generalforsamling godkendes 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes 
 
Ad 2) 
Eva sætter proceduren i gang og involverer os andre efter behov. Når dokumenterne er klar, samles vi og 
underskriver. 
 
Ad 3) 
Vedtægterne. Ved næste generalforsamling: 
-Kontingent ønskes ændres til helårlig betaling mhp. at reducere administration 
-Referater: Ændre eller fjerne formuleringen: ”Alle referater sendes til sekretæren i pdf format”. 
 
Ad 4) 
Tømning af især affald er i gang.  
 
BFSS bestyrelsen sørger for at samle og privat opmagasinere det inventar og udstyr, som ønskes beholdt i 
BFSS regi inden 9/8-2020. Til brug for dette er en BFSS inventar- og opbevaringsliste under udarbejdelse. 
 
Carsten kontakter Kirkens Korshær mhp. at tømme Brugsen for resten inden ultimo august – træffer aftale 
herom. 
 
Bordtennisbordet: Eva kontakter skolen mhp. donation og overdragelse af dette.  
 
Ad 5) 
Årshjul: Udskydes til næste møde, da de andre punkter på dagens møde kræver en del arbejde de næste 
uger. Årshjulet skal være et hovedpunkt og evt. som et møde for sig selv, hvor vi bl.a. drøfter de forslag til 
aktiviteter som kom frem på bestyrelsesmødet 7/7-2020. 
 
 
 



Ad 6) 
Sørge for at websiden kommer på dagsordenen for Samrådet – hvad ønsker de, der skal ske med 
websiden? BFSS ønsker at diskutere en mulig overdragelse af siden 
 
BFSS skal selv have en webside, som linkes til fra en eventuel Samrådet-side. Det skal være nemt, og vi skal 
alle i bestyrelsen selv kunne arbejde med den. 
 
Der skal checkes nærmere op på sponsor betalinger og aftaler samt på videoer – Glenn og Line tager sig af 
dette og finder ud af, hvad der skal tages stilling til fremefter. 
 
Der arbejdes videre med at udrede muligheder for kontingentbetaling. Der ønskes en forenkling, så det 
bliver væsentligt lettere at tilmelde sig og forny tilmeldelsen. 
 
Ad 7) 
Næste møde tirsdag 8. september kl. 19 (hos Eva, Hassinghøj 32) 


