
REFARAT BESTYRELSESMØDE IFR 17-2-2022 

 

1,2. Valg af ordstyrer blev Kasper som ordstyrer og Palle referent. 

3. Nye extra punkter. (Se yderligere med mere.) 

4. Tina takker af. Hun talte om sit nye arbejde, det lød spændene. Hun talte om bestyrelsens måde at 
tale på og hun roste os for det fine samarbejde. Yderligere præsenterede hun Jan Rasmussen som skal 
være hendes afløser. Hun holder afsked på Multihuset D 24-2-2022 kl. 14 – 15/30. 

5. Generalforsamling IFR, bliver holdt D 22-3-2022 KL19/15 I Multihuset. 

Palle handler ind til mad og drikke. Tina indkalder til mødet på Facebook, IFRs hjemmeside og på papir 
opslag på Multihuset. (Der kommer et extra bestyrelses møde D17-3-2022 kl15/30 - 16/30, til 
forberedelse af selve mødet.) 

6. Bestyrelses sammensætningen næste år. Kasper og Palle er ikke på valg. 

Stine, Tina, Jimmy og Tina Hansens afløser er på valg, det vil sige at ve mangler, 1 eller 2 suppleanter. 

Der blev arrangeret så der bliver holdt et møde på Multihuset, om bestyrelsesarbejde, en måde at kapre 
nye bestyrelsesmedlemmer og referenter på. Det er D 10-3- 2022 kl 15-16/30 Lisbeth fra DAI, vil deltage 
I mødet. 

7, 8. Bestyrelses kursus /træner og bestyrelses dag udskydes til efter generalforsamlingen. 

9.Tour de France I Holbæk. Palle sender materiale til bestyrelsen. 

10. Yderligere med mere. 

Simon taler om flere trøjer til fodbold, men han skal kigge bedre efter I kassen, Rikke købte trøjer sidste 
år. 

Volley mangler en ny boldt Kasper køber en. Kasper spørger om han må låne IFRs Mountain bikes 

Til et projekt og bestyrelsen giver sit samtykke. 

Års hjulet bliver sendt til bestyrelsen og Tina laver kopier I papir til opslag. 

Facebook, vi mangler mere aktivitet, men det skal nok komme når aktiviteterne kommer I gang. 

11. Næste møde D 17-3-2022 KL 15/30-16/30 I IFRs lokaler I Holbækhus som vi plejer. 


