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Dagsorden Referat og bilag 

1. Nyt fra formanden Kultur- og Fritidsafdelingen vil på Folkeoplysningsudvalgsmødet til 
marts fremlægge et forslag til halfordeling pr. 1. august, der med 
udgangspunkt i en vurdering af benyttelsen på enkelte faciliteter 
og en afvejning af foreningernes og borgernes behov, giver 
mulighed for selvorganiseret idræt.  
I den forbindelse har Torben taget kontakt til DGI, som vil gå ind i 
sagen og forhåbentlig vil dette ske med opbakning fra TFR og KTIS. 
 
Vi har indrapporteret i Tårnby kommunes selvbetjeningsportal, at 
vi har styr på børneattester ift. de personer, som har lederansvar 
overfor børn under 15 år. 
 
Vi har fået godkendt vores ansøgning om medlemstilskud. 
Medlemstilskuddet for 2021 udgør 570 kr. pr. medlem under 25 år. 
Vi får altså 58.140 kr. i tilskud. 

2. Nyt fra kasserer Regnskabet for 2020 samt budget for 2021er udarbejdet og 
rundsendt til bestyrelsen. 
Der er indrapporteret medlemstal til CFR (Det Centrale 
Foreningsregister). 
 

3. Nyt fra SSU Der er stadig en oprykning at spille om på 1. Senior og som 
udgangspunkt afvikles de sidste 3 holdkampe. 
 
2. Senior spiller deres resterende kampe som ”træningskampe”. 
 
Lars har adspurgt på veteranholdene, om de ønsker at spille de 
sidste kampe som ”træningskampe”. 
+ 40 har meldt fra, mens + 50 og + 60-holdene gerne vil spille de 
sidste (trænings)kampe, hvis det bliver muligt.  
 
Der er dialog mellem SSU og træner, Mads Hallas, om fortsat 
samarbejde i næste sæson. 
 
Lars, Per og Laura genoptager samarbejdet om etablering af 
eventuel fællestræning for U-17 spillerne – når Coronasituationen 
tillader det. 
 

4. Nyt fra USU Vi afholder 2 ungdomsturneringer i næste sæson. 



Ungdomstrænerne fortsætter som trænere i næste sæson og der 
er kommet datoer for ungdomsholdkampene. 
Pt. Er det planen, at de resterende holdkampe i denne sæson 
afvikles som planlagt. 
 
Per og Laura har stået for salg af spillertøj og det er gået godt med 
salget; på trods af lidt besværligheder/udfordringer i forbindelse 
med Corona-restriktioner. 

5. Eventuelt 

• Gennemgang af 
kommende 
generalforsamling 
 
 

• Generalforsamlingen afholdes d. 27. april. 
Bestyrelsen holder et formøde d. 7. april. 
Laura ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. 
Selvom hun ikke fortsætter som ungdomsformand, 
vil hun gerne hjælpe til i ungdomsafdelingen ved 
behov. 
Inga overvejer, om hun ønsker at genopstille.  

Næste møder:  
7. april kl. 19.00 - formøde 
27. april - generalforsamling 
 

 

 


