Referat for Bestyrelsesmøde i DKeF
søndag den 6. december kl. 10.00
Storebæltsvej, 5800 Nyborg
Afbud:
Mogens Eriksen
Deltagere:
DKeF bestyrelse: Niklas L. Rejnstrup, Michael Zimmermann, Helene H. Jensen, Svend
Jørgensen, Finn Hyldmar, Marita Geinitz
DKeF: Jan Donde
Tilforordnede tovholdere: Marianne Jensen, Allan Mortensen
DIF: Nina Bundgaard

Ændringer til dagsordenen, tilføjelse af punkter 1a + 1b.

1a. Godkendelse af referat fra sidst:
-

Allan M. var ikke streget over, hvilket tilføjes.
Godkendt, udover overstående bemærkning.

1b. Møder siden sidst:
-

-

Niklas og Jan har deltaget i mødet ”Kegler for alle” i Grøndalscenteret som Finn Madsen har taget
initiativ til, som handler om nyt projekt for at få flere medlemmer i Grøndalscenteret, som
forhåbentligt kan føres videre til vores sporarbejde.
Marita har deltaget i NBN møde, hvor hun blev genvalgt som ”næstpræsident”. Derudover kom der
nogle nye yngre kræfter.
Jan og Marianne har deltaget i møde med Bjarne fra Esbjerg, Henry fra Haslev. Det var omkring et
arrangement for ”ikke medlemmer” og værktøjskassen som ligger i sporerne.
Allan M.: Der har været afholdt møde i turneringsudvalget. Hvor de har fået problemer med
aktivitetskalenderen, da der er uoverensstemmelse mellem nogle datoer. De har dog lavet
kalenderen frem til 2022, som skal til godkendelse i januar.

1. Status på nuværende strategiske spor – med Nina
DIF havde på forhånd sagt at vi ikke ville blive målt på målene, grundende Corona. Jan / de sporansvarlige
gennemgik vores arbejde med de procesmål vi har sat op for 2020.
Undervejs fandt vi følgende arbejdsopgaver vi skal arbejde videre med, udover det som der ligger i
procesmålene:
- Vi vil gerne vide mere om klubberne har gjort for at fastholde kontakten med medlemmer under
Coronaen. Jan laver et skriv på FB, for at få startet en idébank til andre klubber.
2. Gennemgang af nye spor – med Jan
Jan gennemgik de indsendte spor til DIF. Vores fokusområder er:
Spor 1 - Vi ønsker at styrke organisationen med fokus på organisationsstruktur og klubudvikling
Spor 2 - Vi vil rekruttere nye medlemmer fra aldersgruppen 40+
Spor 3 - Flere konkurrenceaktive medlemmer
Niklas gennemgik de økonomiske dispositioner, vi har samlet søgt for 325 t.kr. per spor som giver en total
på 975 t.kr. og vist at vi har en samlet egenbetaling i sporerne på 425 t.kr. Alle tal er per år fra 2022-2025.

3. Hængeparti fra de sidste to møder - Gennemgang af vores egne roller/jobbeskrivelser:
Vi fik defineret vores roller og ændret i vores forretningsorden, som blev vedtaget. En opdateret
forretningsorden ligges på hjemmesiden.
4. Emner til bestyrelses-konferencen og mødet med alle udvalg den 23.-24. januar
Forslag til emner til møde:
- Voksne / Senior – hvornår er man hvad?
- Definition og strategi for elitearbejdet
- Hjemmesider
o Hvad skal der ske med unioners hjemmeside
o Hjemmesidepolitik
- Hvordan kommunikeres der internt i udvalgene og til DKeF
o Mailpolitik
- Overblik over hvilke turneringer står DKeF for og hvad står DKeF ikke for.
5. Seniorerne i Jylland
Niklas har talt med seniorerne og forklaret at bestyrelsen er enige og der er indkaldt til
repræsentantskabsmøde den 16. december, hvor Marita deltager.
6. Det jeg har glemt
Niklas undersøger online fil deling, som kan anvendes som en samlet backup, med opdeling af hvem som
der kan redigere og hvem der kan se forskellige mapper. Vi erkendte at vi at nød til at skaffe hjælp til
opsætning af dette. Niklas har fået godkendt – Godkendt 5.000 kr. til oplæring/undervisning i dette fra
f.eks. ITrelation.
7. Eventuelt
Allan efterspurgte hvor langt vi er med testning af et nyt kamera til streaming. Vi konkludere at Brian var
gået lidt i stå med dette projekt og Allan fik derfor godkendelse til at købe et kamera for 1.000 kr.
Marita nævnte at vi mangler et medlem til Lov- ordens- og amatørudvalget, efter at Per Sørensen og Steen
Jørgensen begge har trukket sig. Vi forhørte Marianne Jensen om hun ville være konstituerende medlem til
årsmødet, hvilket hun indvilligede i.

