
 

 

Bestyrelsesmøde i NRUI 
 

Mødedato: 24. februar 2021 

Mødested: Online Teams 

Mødetidspunkt:  19.00 - 21.00 

Deltagere:  

Online deltagere: Jens Frost Astrup, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Lise Bomann, Gitte Søndergård, Hanne 

Bøgesvang Pedersen, Morten Hjort Løvendahl Nielsen, Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre, 

Lasse Opstrup. 

Afbud: Ingen 

Mødeleder: Lonnie 

Referent: Lise Bomann 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af denne dagsorden. 

Referat: Referat og dagsorden godkendt. 

2. Opfølgning fra sidst 

Ansvarlige:  

Indhold: Gitte: Indstillinger til Idræts- og lederpriser 

 

Referat: Der er ikke noget nyt siden sidst. Gitte søger efter mulige kandidater ved tovholderne.    

3. Økonomi, budget og medlemstal 

Ansvarlig: Pia 

Indhold: Sidste gennemgang forinden generalforsamling 

 

Referat: Året slutter med et samlet overskud på ca. 54.000kr. Der er stadig lidt ubekendte, som vi 

  på nuværende tidspunkt ikke kender. Året ser fornuftigt ud, situationen taget i betragtning.  

 



 

 

4. Generalforsamling 

Ansvarlig:  Gitte 

Indhold: Endelig form på generalforsamlingen, samt vedtægtsændring 

Referat: Generalforsamlingen afholdes online via Teams. Begrundelsen er Covid-19, og afholdelses 

så bestyrelsesarbejdet kan fortsætte og foreningen stadig kan være aktiv.  

Dagsorden og indkaldelsen udarbejdes af Gitte og Lasse. Inden afholdelsen udarbejdes en 

vejledning til at deltage i mødet. Der vil i indkaldelsen beskrives hvordan afstemning vil 

foregå digitalt. Der arbejdes på goodiebag til deltagerne - Lonnie og Hanne undersøger 

mulighederne.   

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lasse: på valg – modtager genvalg 

Lonnie: på valg – modtager genvalg 

Pia: på valg – modtager genvalg 

Jens: på valg – modtager genvalg 

Suppleanter: 

Ken: på valg – modtager genvalg 

Lise: på valg – modtager genvalg 

5. Udkast til kommunikationsstrategi (kun hvis tiden er til det) 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Første udkast til på strategi 

Referat: Den fælles strategi fra kommunikationsmøderne fremlægges for den øvrige bestyrelse. 

Strategien skal kommunikeres ud til udvalgene. Der er stadig plads til finpudsning.  

 

 

6. Evt. 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Evt. genåbning af aktiviteterne, såfremt der kommer en ny melding fra regeringen 

Referat: Udendørs idræt kan gå i gang. Der må max være 25 personer i hver gruppe, med tydelig 

markering imellem hver gruppe. Der indkaldes til møde herom, så fælles information kan gives 

til tovholderne mm. Vi skal sikre os, at der er mulighed for opsporing ved evt. smitteudbrud.  

 

Ideen om padel tennis luftes. Vi tænker videre og undersøger mulighederne.  

 

7. Samlet godkendelse af referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af dette referat. 

Referat:  



 

 

 

 

Næste møder: 

Generalforsamling 17. marts 2021 
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