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poul@lundberg-consulting.dk

Fra: poul@lundberg-consulting.dk
Sendt: 30. september 2020 08:08
Til: 'Jan Quaade'; 22 Rødovre Statsskoles Volleyballklub; 46 Rødovre Floorball Klub; 

mellerup@live.dk; Torben Z. Marstrup
Emne: Beslutningsreferat fra konstituerende bestyrelsesmøde i FIR den 29. september 

2020

Til bestyrelsen 
 
Hermed beslutningsreferat fra vort konstituerende møde i bestyrelsen den 29. september i 
Rødovrehallen. Alle medlemmer deltog med undtagelse af Jan Quaade, der meldte forfald 
på grund af rygskade.  
 
 
Dagsordenspunkter Oplysninger Beslutninger 
1. Siden sidst Alle opdaterer om seneste 

nyt, bl.a. leder- og 
idrætspriser 

Dette emne varede 95% af tiden, 
da der var et stort behov for at 
opdatere nye medlemmer samt at 
blive orienteret om formandens 
møder med borgmester Britt 
Jensen samt arbejdet i 
arbejdsgruppen omkring ”Børn og 
Unge i Forening” m.v. 

2. Konstituering Definition af roller og 
herunder valg af sekretær 
– opdatering hjemmesiden  

Dette sker på næste 
bestyrelsesmøde, hvor vi vedtager 
en handlingsplan for anden fase af 
fornyelsen af FIRs måde at fungere 
på. 

3. Udviklingsopgaver  - Børn og Unge i 
forening 

- FIRs egen proces 
efter 24. oktober 
2020 

Indgår i den nye handlingsplan. 
Covid-19-spørgsmålet kan udsætte 
alle større møder og konferencer 
på ubestemt tid  

4. Økonomi Opdatering kasserer Jan Q har meddelt, at vi har en 
kassebeholdning på 42.688 kr. 
Rigeligt til at nå frem til næste 
repræsentantskabsmøde 

5. Eventuelt Herunder dato, sted og 
forplejning ved næste 
møde 

Rødovregaard tirsdag den 27. 
oktober kl. 18-21; Poul har 
reserveret Hestestalden kl. 18-22 
og Rasmus sørger for sund og 
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velsmagende forplejning udefra til 
6 deltagere  

 
Opfølgningspunkter i øvrigt: 
 

- Poul rykker Birgitte for referat fra repræsentantskabsmødet den 19. august,   
- Hvis der ikke er rettelser til referatet fra bestyrelsesmødet senest fredag den 2. 

oktober, lægger Jan Quaade det op på hjemmesiden under en ny rubrik kaldet 
”Referater fra bestyrelsesmøder 2020”, 

- Samtidigt omtaler vi på Facebook og andre relevante medier fremover, hvad vi 
arbejder med og beslutter i FIR; det enkelte medlem hæfter for tekst og 
illustrationer, der naturligvis skal understøtte og løfte FIRs arbejde, 

- Jan Quaade bedes rette i oversigten på hjemmesiden over medlemmer af FIRs 
bestyrelse som følger: 

o Lone Brit Henriksen træder ind, Birgitte Nielsen træder ud, 
o Rasmus Mellerup er suppleant i stedet for Lone Brit Henriksen, 
o Dette sker uafhængigt af, om referatet er offentliggjort, da beslutningerne er 

truffet af vort øverste organ, repræsentantskabet, 
o Der sættes ikke navn på sekretærjobbet nu, markeres som vakant til næste 

møde. Men formatet i denne mail skulle gerne være tilstrækkeligt fremover, 
- Poul skriver til Jan og beder ham orientere Gert fra World Cup Hallen om, at maden – 

og her specielt wienerschnitzelen – var under al kritik. Bestyrelsen ønsker ikke at 
afholde flere møder i Rødovrehallen, når forplejningen ikke kan være bedre. Der blev 
drukket 9 vand under mødet. Regningen går direkte fra Sonia til Jan Quaade.  

 
 
Med venlig hilsen 
Poul Lundberg Andreasen 

 
 


