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REFERAT FOR CBS SPORTS BESTYRELSESMØDE  
Lørdag d. 8 april 2017 kl. 10:00-12:00, CBS Sport klublokale, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg 
 
Referent: Mikkel  Dirigent: Stine  Mad: Cecilie             Drikke: Joachim 
Til stede: Mikkel, Cecilie, Morten, Joachim, Derya 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Introduktion 

a. Historien omkring CBS Sport 

Der var ikke behov for at gennemgå dette for de tilstedeværende. Det nye bestyrelsesmedlem Kris bliver informeret om 

CBS Sports historie ved et møde der afholdes med ham. 

b. Organisationens opbygning 

Der blev snakket om, at bestyrelsen i CBS Sport det seneste år er blevet mindre operationel, idet der er blevet 

rekrutteret en del til direktionen, som bestyrelsen har kunnet uddelegere en række operationelle ansvarsområder til. 

Derfor har bestyrelsen fået mere tid til at have det overordnede overblik og lægge strategiske planer. Sammenlignet med 

direktionen er tanken, at bestyrelsen mest skal tænke langsigtet, mens direktionen snarere tænker kortsigtet. 

 

3. Status fra bestyrelsen 

Opgavelisten for bestyrelsen blev gennemgået og opdateret. Det nye bestyrelsesmedlem Morten blev informeret om, 

hvordan opgavelisten bliver brugt i bestyrelsen. 

 

 

4. Status fra direktionen 

Ny bestyrelsesformand Cecilie gennemgik hvad der blev snakket om til seneste direktions møde: 

Dodgeball: Folk var glade, god struktur, fint tilmeldingsantal. 



Rollebeskrivelser: Der blev snakket om et rollebeskrivelses-dokument, der er underudarbejdelse. Et dokument 

omhandlende forskellige frivilliges roller i CBS Sport. 

 

5. Godkendelse af referat fra generalforsamling 

Godkendes først før næste bestyrelsesmøde, da referatet ikke var blevet sendt ud inden i dag (d. 8/4). 

 

6. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden 

Blev godkendt af alle på nær Kris, da han ikke til stede. Hans godkendelse indhentes efterfølgende. 

 

7. Fordeling af ansvarsområder 

a. Forventede roller: Samspillet mellem bestyrelse og direktion, herunder at bestyrelsen skal være 

tovholder på direktionens opgaver blev diskuteret. Her spiller Rollebeskrivelses-dokumenterne på 

Google Drive en vigtig rolle.  

 

8. Fastsættelse af kompensation og goder til kontingentbetalende frivillige:  

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var enige i at beslutte, at goder fastsættes til at være kontingentfritagelse.  

 

9. Fastsættelse af næste mødedatoer 

Næste mødedatoer er 08.05.17 og 05.06.17.  

 

10. Eventuelt 

Der blev besluttet at afholde et workshop omkring hvordan klubbens identitet kan blive styrket.  
 
 
Mødet sluttede kl. 11.54 
 
 
 
 
 
 


