Brøndby den 14.november 2019

Referat af FU-møde nr. 4 2019-2020
Mandag d. 21. oktober 2019, kl. 17.30 på Hotel Trinity, Gl. Færgevej
30, 7000 Fredericia
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent
Nicolajsen (KN), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS)

Dagsorden
Punkt 1

Forberedelse til mødet mellem bestyrelse og
udvalgsformænd
JK kører efter FU-mødet og kommer tilbage igen til B-mødet
lørdag.
Det nye DU er kommet godt i gang.
BMJ deltager i det kommende møde med udvalg og bestyrelse.
Strategi for beach landshold drøftes lørdag.

Punkt 2

Drøftelse af hvorledes vi får tilført mere værdi til
bestyrelsesmøderne, herunder afklaring af hvilke
forventninger der er til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Drøftelse af brug af de sociale medier. På den ene side skal vi
være bedre til at bruge disse medier. På den anden side skal vi
tænke os godt om, hvad og hvordan vi kommunikerer.
Drøftelse af tilbud om kursus for administrative i formidling af
budskaber tilsat vores værdier d. 4. januar.
FU er enige om, at dette kursus er en god ide.
Formændene for HRØ, JHF og FHF inviteres til FU-mødet d. 8.
november sammen med BLB for at drøfte dette nærmere.
Good governance blev drøftet. Der var enighed om at det er
arbejdet med en ny struktur, der skal prioriteres højest. Nogle
elementer fra good governance vil naturligt indgå i
strukturarbejdet.
Herudover tages der helt generelt fat på arbejdet med good
governance, når der er truffet beslutning om en evt. ny struktur.

Punkt 3

Orientering om afskaffelse af challenge
Klubberne var tilfredse med beslutningen om afskaffelse af
challenge.
Der foreligger dokumentation for, at dommerchefen i IHF har
anmodet Danmark om at gennemføre et testforløb af Challenge.

Punkt 4

Orientering om ”den grønne knap”
PB gav en kort orientering om forløbet.

Punkt 5

Evt.
ANI:
Gav en kort orientering fra DIF’s årsmøde.
60 % klubben har nu 70 % af samtlige medlemmer – men kun
30 % af stemmerne. Tilsvarende ulighed gælder tilskud fra DIF.
Skal bestyrelsen tage en tur til Japan? Kan gøres for en pris på
11.500 kr. pr. bestyrelsesmedlem. Forventeligt kun for max. 8
bestyrelsesmedlemmer.
FU besluttede at give bestyrelsens medlemmer tilbud herom.
ANI skriver til bestyrelsen.
Der kommer en tur til Malmø. Scandic Lund kunne være et godt
alternativ til at bo. ANI skriver til bestyrelsen herom.
JK:
DIF har lavet et kursus om strategisk ledelse med en pris af
2.150 kr. + moms. Kurset er over 3 moduler. JK deltager i
kurset.
KNI:
Gik ikke videre fra et indledende internationalt kursus i DIF-regi.
Der var kun et begrænset deltagerantal på det videregående
kursus.
MOC:
Ny udviklingschef er ansat. Meddelelse er udsendt herom i dag.
Ansættelsesprocessen har været rigtig god. Lene Karsbæk
tiltræder 1. december.
MOC forventer at deltage ved OL i Japan.

FS

