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Bestyrelsesmøde Maj 2021 Tilstede: LBK. JO. SB. SS. CN. JH. LH.  Afbud: LMJ.  

Emne: Tiltag/Orientering: Ansvarlig 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt SS. 

Opfølgning på igangværende tiltag Præsentation af bestyrelsen er ikke 
længere aktuel. Vi prøver igen 
næste år.  
Opdatering af signatur på mailen. 
Indslag om MGA på DR i forbindelse 
Prins Philips død blev desværre 
aflyst pga. forsinkelser og 
sendeflader.  
  

 
 
 
LJ.  

Gennemgang af Årshjul  Tilføjelse: Præsentation af 
bestyrelsen tilføjes i årshjulet.  
 

SS. 

Gennemgang af visioner og mål for 
2021 

Medlemsfremmende aktiviteter er 
første prioritet sammen med 
fastholdelse af nuværende 
medlemmer.  
Bibeholde den gode tone, så det er 
tiltalende for både nye og 
nuværende medlemmer at være på 
vores sociale medier.  
 

Hele bestyrelsen  

Opdatering på medlemsfremmende 
og fastholdelse af nuværende 
medlemmer aktiviteter  

Der er udarbejdet en plan over 
aktiviteter afholdt i 2020 og 2021. 
Fælles frokost til DM individuelt er 
et tiltag for at fremme fællesskabet 
og hyggen.  
Bestyrelsen skal gå forrest med smil 
og god tone.  
Kontakt til rytterne om, hvad de 
ønsker af forandringer til stævner.  

Bestyrelsen  
 
 
 
 
 
 
SB. 

Opdatering fra stævneudvalget  
Coronatest DM indi.  

Alle tilstedeværende ved banen til 
DM Indi. Skal have coronapas, dette 
tjekkes før start.  
Vedr. NTC tages der stilling til 
stævnet slut maj. Hvis det ikke er 
muligt med NTC i juni, så rykkes det 
til oktober, og så afholder vi et 
dansk stævne i juni.  

LBK.  

PR strategi, hvem er vores 
målgruppe når vi laver 
reklame/opmærksomhed på 
sporten, og hvordan gør vi det 
bedst? 

Vi vil gerne appellere bredt, og skal 
være opmærksomme på, hvad 
målet med pr er fra gang til gang.  
Vi kobler IG og FB fast sammen, så 
der er mere aktivitet på FB siden. 
Tanke om ekstern og intern 
kommunikation på SoMe. Vi 
arbejder videre.  
 

SS. CN.  
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Medlemmers kontakt til 
bestyrelsen/stævneudvalg 
 

Mere overskuelighed i 
informationer der sendes ud.  
 
Vi afprøver forskellige modeller for 
at få medlemmerne til at søge mere 
information i stedet for at spørge 
med det samme.  
 
Vi ønsker at medlemmerne bruger 
foreningens e-mails til 
kommunikation til bestyrelsen  og 
stævneudvalget og ikke private 
messengertråde, både for at sikre 
gennemsigtighed men også fordi 
messenger er et privat værktøj.  
 

SS LH 

Trænere / Træneruddannelse  Udskydes til næste møde.  
 

 

Medlemshenvendelse vedr. 
motivation af linjedommere 

Både vores dommere og 
linjedommere er utroligt vigtige for 
vores stævner. Vi ønsker, at der er 
plads til at lave fejl og blive bedre.  
Dommere og linjedommere er 
vigtige elementer for vores forening,  

LH. SS. 

Evt. 
 

Opdatering af hjemmeside for nye 
medlemmer.  

SS. 

Næste møde  
 

Primo juni.  
Følgende emner er allerede på: 
GF2022. Trænere. PR. EM.  
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