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Den 12. september 2022 

REFERAT  
AF 

Bestyrelsesmøde  
 mandag 12. september 2022 

Deltagere: 
Jennie Brandt Henriksen 
Camilla Leander 

Mie Sagan 

Nikolaj Hansen (delvist) 

Anne Dyrekær (suppl.) 
Christian Jensen (suppl. -      
og referent

Fraværende: 
Hanne Hvalsø Holmenlund  
Nikolaj Hansen  
René L. Larsen, (suppl.) 
 

1:  Formanden 

• Nyt logo – Nikolaj redegjorde for fremkomst og anvendelsesmuligheder. Ibrugtagningstidspunktet 
besluttes senere. 

• MobilePay – vi afventer opkald på de leverede oplysninger. Fast gebyr pr. md og et 
transaktionsbeløb pr. transaktion. 
 

2: Holdudvalget 

• Hold – status er, at de fleste hold ser rigtig fine ud. ”Stevns rutinerede quinder” er aflyst. 
• Turbo 1 – 3 – vi skal have fundet en træner/hjælpetræner – og medmindre, der kommer flere 

gymnaster, skal vi have besluttet, om holdene opretholdes. Op på næste møde. 
• Det besluttedes at hæve gebyret for SOMA og en fhv. mindre hævning af beløbet for Aerobic med 

virkning fra næste sæson. 
• Entréen til opvisningen fastsættes til 25 kr./barn og 55 kr./voksen. 
• Trænermappe – læses og uploades på hjemmesiden 
• Årshjulet: September – oktober, intet. 
• Nikolaj og Anne checker nødhjælpskasser for indhold og køber ind. 
 

3: Redskabsudvalget 

• Anne, Mie, Camilla og Christian ta´r en dag og får styr på det lille redskabsrum. 
 

4: Aktivitetsudvalget 

• Status på Discgolf – vi har givet hensigtserklæring tilbage – afventer yderligere 
• DM i Holdløb (v. Christian) – der har været et statusmøde med HCC, kommunen og HBE. Besked 

kommer på email og SoMe-kanalerne om tilmelding til flagposter, og vi vil gøre lidt reklame for det 
nye samarbejde med HBE-HGF, som vi ser store muligheder i. 

• Øvrigt 
 

5: Sponsorudvalget  

• Status på sponsorater, herunder Nordea-fonden – Nikolaj orienterede; intet afgørende nyt 
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6: Kommunikation og PR  

• Videokampagnen til Stevns Turbomix – Christian går på jagt hos Onestep i første omgang (ca. 3 – 4 
år siden) 

• Nikolaj og Christian arrangerer en fælles mappe for bestyrelsen i Google Drev – og der arbejder vi i 
fælles fremover. 

• Der er sat navne på billederne af de fleste trænere – vi følger op, for de skal på hjemmesiden 

 

7: Næste møde 

• Torsdag 27.10. kl. 18:30 hos Anne D. 


