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Bestyrelsen 

 
[Skriv tekst] Side 1 af 2 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar 2020 
 
Til stede: Ole, Jørgen, Henrik, Simon – afbud Niels og Mark 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

 2.      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17.12.2019 
          Godkendt 
 
 3.      Samarbejde med DBU Sjælland ved Formanden  
                Løbetest i Top Danmark Hallen kan ikke varetages af KAFD. Kan vi hjælpe med 
                4-5 mand? 
                Aftalen mellem -DBU og DFU 
                
Ole snakker med Peter Theis angående TOP Danmark hallen om behov for konsulenter til Cooper-
testen 2/2 2020.  
DBU og DFU aftale er på plads. Diverse informationer om aftalen gives på generalforsamlingen, 
med mulighed for enkelte hurtige spørgsmål. Der afholdes evt. et informationsmøde hvis det efter-
spørges. 
 
  
  4.     Meddelelser fra 
          a.   Formanden 
 Referat af møde afholdt med FAFs Venner mandag den 20. januar     
 FAF Venners 15 års fødselsdags fest den 7. februar 2020 
 Gennemgang/planlægning af FAFs generalforsamling – print skema ud 

 
Der har været afholdt møde med FAFs venner.  
FAFs venner vil investere i sweatshirt til deres medlemmer. 
 
FAF vil tilsvarende arbejde videre på at få lavet en polo til medlemmerne i FAF. 
 

 
 
          b.   Næstformanden 
 

Ingenting at bemærke 
 
          c.   Sekretæren 
                 Arrangementer EM 2020 og VAR (Henrik) 
                 Mailadresse som benyttes ved arrangementer:deltagertilmelding@fafdom.dk  

 
 
Angående VAR: Var det en ide at få Jan Carlsen forbi, og holde oplæg?  Jesper Dahl, Philip eller 
Jeppe (VAR operatør) kunne også fortælle lidt omkring det.  
 
EM 2020 i DK: Der arbejdes på et arrangement i Allerød - Grill og Øl. Danmark spiller torsdag den 
18/6 kl. 18.  
 
 
 5.      Økonomi ved kassereren 

mailto:deltagertilmelding@fafdom.dk


 
 
Bestyrelsen 

 
 Side 2 af 2 
 

         a.   Referat fra regnskabsmøde med revisorerne og endeligt regnskab og budget 
         b.   Medlems status og restancer 
         c.   Nye medlemmer/udmeldte medlemmer 
 
Besøg af revisorerne, og regnskab godkendt. (154 medlemmer. 2019=15 nye medlemmer 2019= 
mistet 22 medlemmer dvs. en nettoafgang på 7 i 2019)  
 
Ingen kontingent ændring. Vi fastholder kontingent. Dog 200 kr. for passive medlemmer.  
 
 6.      Aktivitetsudvalget 
         a.   Status 
         b.   Aktivitetskalender  
         c.   Aktiviteter 
             1.  Teori tema gruppemøder 
             2.  Aktiviteter og tidsplaner 
 
Adamsen får ordet angående aktivitetsudvalget til Generalforsamlingen og fortæller om diverse 
aktiviteter FAF har deltaget i og/eller arrangeret.  
 
 7.     Talentudvalget 
         a.  Status ved Jørgen 
         b.  Aktiviteter og tidsplaner ved Jørgen 
 
Der arbejdes på et par samlinger i foråret 
 
 
 8.      Fadder/føl – udvalget ved Jørgen 
 
Der arbejdes på at finde faddere til føl, der består dommereksamen  
          
 
 9.     Diverse udvalg 
         a. Akutudvalg ved formanden 
         b. Løbegruppen  
 
Ole forsøger at finde hal til løbetræning i Birkerød – og det skal være på et tidspunkt senere end 
kl. 16 i håb om flere deltagere.  
 
Ajourført på FAFs hjemmeside 
     
10.    Personsager ved formanden  
 
Mærkedag Ove Christiansen 75 år    
 
11.    Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde og punkter til næste møde 
 
Næste møde afholdes den 7. april hos Jørgen kl. 18-22, Porsevej 22, Allerød  
 
12.    Eventuelt  
 
Intet at bemærke 
  
 


