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Referat bestyrelsesmøde d. 17/04 2020 

Deltagere:  

Bestyrelse: Jannick, Victor, Peter, Jesper, Milas, Jonatan, Monty og Keld  

Gæster: Ingen 

Afbud: Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Indgående post 

5. Økonomi 

6. Indkøb af gulvvasker 

7. SFA 

8. Krigslive 

9. Corona generelt 

10. Hvordan holder vi fast i vores medlemmer under corona? 

11. Evt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

I øjeblikket afholdes der ingen arrangementer pga. corona. Vi håber på at afholde DJR 16. maj 

2020. 

 

3. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes ad hoc afhængig nyheder omkring corona situationen. 

4. Indgående post 

Vi har fået et nyhedsbrev fra kommunen omkring coronasituationen, hvor der bl.a. er information 

omkring en DUF nødpulje, som kan søges for tabte indtægter. 

5. Økonomi 

Der bliver ikke rigtig brugt nogen penge i år pga. corona. Vi har fået støtte fra kommunen. 

6. Indkøb af gulvvasker 

Peter har fundet en dampgulvvasker (Kärcher Damprenser SC3 EasyFix), som skulle være god til en 

rimelig pris. Peter sørger for at den bliver købt.  

7. SFA 

Den officielle udmelding fra myndighederne lige nu er at aktiviteter med flere end 1000 mennesker 

ikke må afholdes frem til 31. august. SFA ligger betragteligt under 1000 mennesker, så udsigterne 

for at vi kan afholde SFA ser forholdsvis gode ud. 
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Vi fortsætter derfor med forberedelserne til SFA. Vi er opmærksomme på at grænsen kan blive 

sænket, og at vi i så fald er nødt til at sætte deltagerbegræsning på. Vi fortsætter også med at 

sælge billetter, og returnerer naturligvis pengene, hvis vi bliver nødt til at aflyse arrangementet 

pga. coronasituationen. Vi kunne som udgangspunkt godt tænke os et minimum af 50 deltagere til 

arrangementet. 

Bestyrelsen tager stilling til situationen igen hvis forholdene ændrer sig. 

Under dette punkt blev forventningerne til de frivillige, der deltager også opdateret. Disse meldes 

ud af styregruppen ved en senere lejlighed. 

8. Krigslive 

Krigslive 2020 er blevet aflyst. Arrangørerne har opfordret til at man ikke returnerer sin billet, men i 

stedet rykker den til næste år. På nuværende tidspunkt er biletterne personlige, men hvis vi kan få 

godkendelse fra styregruppen til at billetterne kan bruges af hvem som helst næste år, vil vi gerne 

støtte op om arrangementet ved at beholde vores billetter. 

Foreningen returnerer pengene til de medlemmer, der har købt billet. 

9. Corona generelt 

Foreningen er stadigvæk lukket ned. Vi afventer myndighedernes opdatering og håber på, at vi 

snart kan åbne igen. 

10. Hvordan holder vi fast i vores medlemmer under corona? 

Keld synes det kunne være en god ide, hvis vi kunne gøre noget for at minde vores 

juniormedlemmer om, at vi stadig eksisterer. Eksempelvis kunne man lave videoer/skreven tekst 

omkring Wismerheims historie, livevideoer med værkstedsdage, byg en karakter-workshop eller 

lignende. 

 

Keld skriver ud på Facebook til vores seniormedlemmer og opfordrer dem til at skabe noget 

hjemmefra og kontake Victor, så det kan komme på Facebook. 

11. Socialudvalg 

Rosa og Thoning har skrevet til bestyrelsen og meldt sig til at være i socialudvalget. Det er rigtig 

dejligt, at de gerne vil stå for nogle sociale arrangementer, så socialudvalget består nu af de to.  

12. Evt 

 


