
. 

Ref. Best. Møde 21-01-2021 

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst, og CJ  

Fraværende.: Steffen ifølge aftale pgr. Corona 

 

 

Pkt. 1, godkendelse af referat fra sidste b-møde. Godkendt 

 

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post.  

 

DGI  

 

   a: Restriktioner: Nye er sendt ud til medlemmer og bestyrelsen 

    b: Udvalgsmøde: Bliver afholdt online den 25. januar 2021 

    c: LM-4 mand: DGI har sendt en beskrivelse af hvad P96 skal sørge for i forbindelse med afviklingen hos 

os. Lena er tovholder på dette projekt som første punkt undersøger Lena om hvem der kan hjælpe.  

DPF  

 

    a: Sommerlandsturnering: sendt ud til bestyrelsen med tider og datoer hvis det kan lade sig gøre pgr. 

Corona. 

  DIF 

    a:Coronahjælpepulje: Sendt ud til bestyrelsen, P96 kan ikke søge mere en vi har fået i sidste pulje 

Fælleskontoret 

    a: Nyhedsbrev: Sendt ud til bestyrelsen 

Tårnby Kommune 

 

    a: Kultur og Fritid: Har sendt vedr. lukning af faciliteter i kommunen, er sendt ud til bestyrelsen  

 

 

Pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager.  

 

    a: Projekt (hallen). Afventer svar fra møde i Kultur og Fritid den 25. januar 2021 

 

    b: Tårnby Foreningsråd – repræsentantskabsmøde: Udsat til den 8. maj 2021 

    c: Coronarestriktioner (tidshorisont for åbning af vores baner): Afventer regeringen åbning. 

    d: Generalforsamling: Generalforsamlingen som er sat til torsdag den 25. februar d.å. kan kun 

gennemføres, hvis myndighederne inden, sætter forsamlingsforbuddet til min. 50 personer. 

Medlemmerne vil blive orienteret om evt. udsættelse via mail. 

Ernst og Tommy har tidligere meddelt bestyrelsen, at de ikke ønsker at stille op til bestyrelsen. Begge 

mente, at det var på tide, at påbegynde en foryngelse af bestyrelsen og begge havde været med i mange år. 

Steen spurgte Tommy om det var den eneste begrundelse for hans beslutning. 

Tommy svarede, at han ikke syntes, at samarbejdet mellem ham og Steen, fungerede som det burde. Efter 

lidt debat, mente Steen, at det var et mistillidsvotum til ham. Han meddelte derfor, at det var ham som skulle 



trække sig. Bestyrelsen tog Steens beslutning til efterretning. Bestyrelsen vil i den kommende tid forsøge at 

finde emner til valg til bestyrelsen. 

 

    e: Jubilæum: Som vi har den 29. april 2021, afventer vi udspil fra regeringen med forsamlingsforbuddet 

bliver sat op til min 200 personer før der kan planlægges noget. 

     f: Idræt uden foreninger: Sendt ud til bestyrelsen 

    g: Ny regel ang. gris placering: Venter på retningslinjer fra DPF 

 

Pkt. 4, regnskab  

A: Regnskab: Godkendt     

b: Budget: Lena fremlagde budget for 2021 som blev godkendt med enkelt rettelse 

 

 

Pkt. 5, næste b-møde 11-02-2021 tid og sted bliver sendt ud med indkaldelse 

 

 

 

Referent C-J 

 

 


