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1. Valg af ordstyrer.
John.

2. Valg af referent. 
Inge.

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. oktober 2020.
Godkendt.

5. Økonomiorientering (Jette). 
Kassereren orienterede. 
Der udsendes brev til alle medlemmer angående betaling af kontingent til tiden.
Kontingentet skal være betalt inden første måneds udløb, dvs. Januar og august.
Det blev besluttet, at al kørselsgodtgørelse ydes med den lave takst.
Der oprettes en repræsentationskonto på budgettet til gaver m.m.

6. Juleafslutning 2020.
Juleafslutningen 2020 aflyses på grund af Covid19.
Medlemmer til vandgymnastik mødes I cafeteriet til hygge den sidste 
adkivitetsdag d 10. og 15. december. Idræt venter til foråret. 

7. Status på instruktør til varmtvandsgymnastik fra 1. januar 2021.
Lisbet Søndergaard er frivillig instruktør på vandgymnastikholdet tirsdag fra
1. januar 2021.

8. Arbejdsgruppens oplæg vedr. rekruttering og fastholdelse af frivillige 
instruktører.
Det tilstræbes, at frivillige instruktører skal holdes udgiftsneutrale, derfor 
følgende forslag fra arbejdsgruppen:

Instruktør (varetager selvstændigt undervisning):
Kontingentfri, kørsel efter lav takst, gavekort til indkøb af sportstøj/badetøj 1000
kr. pr. sæson.
Instruktør-afløser:
Kontingentfri, kørsel efter lav takst, gavekort til indkøb af sportstøj/badetøj
I forhold tilnhvor meget, man har fungeret som afløser.
Hjælpetræner (hjælper instruktør):
Kontingentfri, træningstrøje med påskriften: Hjælpetræner.
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Der tilbydes kurser efter behov.
De frivillige synliggøres mere, feks ved at nævne dem I formandens årsberetning,
generalforsamling osv.
Jonas undersøger muligheden for instruktørtøj, logo og navn foran, teksten 
Instruktør på bagsiden.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde.
23. februar 2021 kl. 11.30-13.

10. Eventuelt.
Der er forhåndstilmeldt 22 deltagere fra KSF til Idrætsfestival I Vejle 2021.
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