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Idrættens Hus, 24. september 2018 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

21. august 2018 kl. 17.00 
Idrættens Hus i det nye mødelokale på 1. sal (overfor elevatoren) 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Per Hagbard, Tobias Harpsøe, Henning Gade, Mie Holck, Villy Rosendahl-

Kaa og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   
 

0 Velkomst og dagsorden 
 

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Orientering formand 

  
Tobias og Per havde samtaler angående projektansættelsen inden sommerferien. De havde haft to 
til samtale og valget endte på Minja Hjordt Langer. 
 

3 Orientering best.-medlemmer 

  
Mie orienterede fra sit møde inden sommerferien med DSG. 
Der er bekymringer for dommersituationen. DSG søger nye folk. 
 

4 Orientering sekretær 

  
Christina forslår at overveje at lægge DU/TU sammen for at spare på de få frivillige vi har. Villy og 
Ernst går igen i begge udvalg. 
Bestyrelsen har besluttet at de to udvalg kan godt holde fælles møder og samarbejde, men at de 
officielt stadig er to udvalg. 
 

5 Konstituering af bestyrelsen 

  
Bestyrelsen har konstitueret sig selv således: 
Næstformand: Mie Holck 
Økonomiansvarlig: Per Hansen 
TU-formand: Ernst Knudsen 
DU-formand: Villy Rosendahl-Kaa 
UU-formand: Per Hansen 
 

6 Minjas ansættelse 

  
Som tidligere nævnt har bestyrelsen valgt at ansætte Minja Hjordt Langer som deltids projektansat. 
Minja skal arbejde 15 timer om ugen. Hendes primære opgaver bliver en medlemsundersøgelse som 
skal søsættes i efteråret samt dommerområdet. 
 

6 Næste møde 

 23. oktober 
13. november (FU) 
15. december (i forbindelse med Final4) 
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7 Evt. 

 Christina har bl.a. fortalt om nogle erfaringer hun har gjort sig som U7 fodbold ass.træner (som hun 
er startet på i august). Noget kunne være til inspiration også i volleymiljøet. 
Bl.a. samarbejder den pågældende klub med en superligaklub som sørger for at sende et ugentligt 
træningsprogram (2 træninger) til trænerne til den pågældende aldersgruppe. Dette gør at man som 
forældretræner kan starte op selvom man ikke har en fodboldbaggrund. Derudover er der nogle 
”klogere” hoveder som har styr på de øvelser/teknik der indlæres så der er kontinuitet og en ”rød 
tråd”. 
 

 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


