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Dagsorden til FAF´s bestyrelsesmøde  

TORSDAG den 25.3.2021 KL. 18,00. Afholdes virtuelt. 

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 10.2.2021 

Godkendt 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Punkter fra formanden  

1.  Afholdelse af generalforsamling – virtuelt nu eller rykkes yderligere? 

Beslutning rykkes til maj 

2.  Corona regler 

Hold hele tiden øje med de anvisninger som DBU og myndigheden anviser 

3.  Breddedommerudviklingsmøde i går onsdag den 24.3. 

Der er kommet en ny breddedommerudvikler til FAF – Ole F – tager kontakt til ham 

4.  Intromøde for nye dommere i august 2021. Hvor mange får vi? 

Der har været afholdt dommereksamen hos DBUS – vi bestiller en liste med de nye dommere 

5. FAFs 75 års jubilæum 

Vi skal snarest nedsætte et udvalg der kan se på hvordan vi skal fejre det 

6. Løbetest 2021 Yo Yo og Cooper test  

Der arbejdes på at afholde løbetest i  

 Nord – Hillerød den 20. juni 2021 / Yoyo indendørs i Ll.Lyngby 
 Syd – Holbæk den 8. august 2021  
 Nord og Syd den 24. august 2021 

Punkter fra næstformanden 

1.  FAFs hjemmeside 

Hjemmesiden er gået ned – Niels Klaris har over flere gange forgæves forsøgt at finde fejlen. 

Niels Klaris arbejder på en ny og mere sikker løsning. 
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Punkter fra sekretæren 

1.  Polo t-shirts med FAF emblem 
 
Steen Gejl Lyngbye skal indhente tilbud på en trøje til alle medlemmer 
 

2. Buller show 29.3.2021 – kl. 18,00 – orientering 

Buller Friis og Steen Gejl Lyngbye  afholder test i weekenden så alt er klar til mødet på 
mandag 

Punkter fra kassereren 

1. Aktuel økonomisk stilling. 

Ikke noget nyt 

2. Medlemstilgang, medlems status siden sidst. 

1 tilgang  

3. Ansøgning til FKP inden 1.4.2021. Status? 
 

Jørgen Lundgaard indsender ansøgning for vores aktiviteter for 2021 
 

 

 

Aktivitetsudvalg 

1. Mark laver oversigt over aktiviteter afholdt i 2020 til brug for generalforsamling. Status  
 
Mark er i gang 

 

Eventuelt 

 Herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Ole Frisendahl den 5. maj 2021  - kl. 18.00 – evt. fysisk 
fremmøde 


