Referat
Bestyrelsesmøde i HB&I søndag den 7. marts 2021 kl. 19.00 til 21.00.

Dagordnen:
konstitueringsmøde for den nye bestyrelse.
Den nye Bestyrelsesformand Nicolai Winther- Stokholm budte alle velkommen til
konstitutionsmøde. Stemningen var god og alle var enige om at samarbejde for et samlet HBI.
Deltagere:
Nicolai Winther-Stokholm (NS)
Rasmus Jægersø (RJ)
Jacob Madsen (JM)
Jakob Andersen (JA)
Martin Hartmann (MH)
Jesper Egholm Larsen (JL)
Kim Stroustrup (KS)
Suppleanter:
1. Karsten Esben Sørensen (KES)
2. Tom Foght (TF)
Præsentationsrunde af den nye bestyrelse.
Herefter valgte bestyrelsen at konstituere på følgende måde:
Nicolai Winther-Stokholm som formand
Jesper Egholm Larsen blev valgt som kasserer
I tilfælde af at NS er fraværende ved et bestyrelsesmødes aftaltes det, at RJ indtræder som
mødeleder
Karsten Esben Sørensen blev valgt som referent.

Det blev aftalt at suppleanter skal være en del bestyrelsesmøderne, men at suppleanterne ikke har
stemmeret.
Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 3. marts 2021 bliver snarest udarbejdet.
Bestyrelsens dokumenter.
Dokumenterne skal ligge på Dropbox. RJ og JM er i gang med at rydde op i Dropbox. NS, KES og
TF skal tilføjes denne Dropboks konto.
Herefter blev der drøftet ønsker til underudvalg til bestyrelsen, og ønskerne hertil var:
Eliteudvalg
Børne og bredeudvalg
Økonomiudvalg
Materialeudvalg
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Administrationsudvalg
Sponsorudvalg, derunder HB&I BIzz og Eventudvalg
Kommunikationsudvalg, hvor Andreas Lassen har nogle timer
Det aftaltes at bestyrelses skal lave strategier på ovennævnte udvalg.
Det aftales i forlængelse heraf at bestyrelsesmedlemmer ikke skal være med i udvalg, men være
referenceperson. Udvalg skal komme med referat til referencepersonen som bringer spørgsmål op
til bestyrelsen.
Ansatte i HB&I skal referere til bestyrelsesformanden.
Der skal udarbejdes en forretningsorden og kommissorier hertil.
Forventninger til bestyrelsesmøder er ca. en gang om måneden. Der forventes at deltagerne møder
forberedte op til møderne. Det kan også holdes virtuelt ved presserende sager, hvilket også fremgår
af HB&I´s vedtægter.
Fortrolige punkter.
Næste møde er mandag den 22. marts kl. 19.00.
Referent:
Karsten Esben Sørensen
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