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1. Valg af ordstyrer.
Anna

2. Valg af referent. 
Inge.

3. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. august 2020 .
Godkendt.

5. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 8. september 2020.
Godkendt. 

6. Økonomiorientering (Jette). 
Kassereren orienterede. 

7. Konstituering af bestyrelse efter generalforsamling 8. september 2020.
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8. Status af aktiviteter efter covid-19 retningsliniers indførelse.
Idræt: Hallen skal opdeles I to, hvis der er flere end 10 deltagere.
Der skal bæres mundbind fra man går ind I hallens område, og til man er I 
omklædningsrummet. Max 3 personer I badet ad gangen, dette gælder både
Idræt og vandgymnastik/svømning.

9. Inddragelse af kommunale ressourcer til svømmeholdet. Hvad gør vi?
Kommunen skærer I timerne, der er tildelt KSF, så pr. 1/1-21 mangler vi en
instruktør til vandgymnastik om tirsdagen. 
Der tages kontakt til frivilligrådet for vejledning. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at finde en løsning. 
Arbejdsgruppen består af: Jette, Allan og Jonas. Første møde tirsdag, den 3/11 kl.
10.30 hos Jette.
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10. Rekruttering og fastholdelse af frivillige instruktører.
Den under punkt 9 oprettede arbejdsgruppe arbejder også på et forslag til 
retningslinier
for rekruttering og fastholdelse af frivillige instruktører.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde.
1. december kl. 11.30 – 13.00.

12. Eventuelt.
Intet. 
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