
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 26. maj 2021 
 
Tilstede: Karin Bancsi, Helge Michelsen, Flemming Le Fevre, kasserer Martin Høgh og formand Finn Ulbæk 
Andersen 
 
Afbud: Peder Sustmann og Mads Schousboe 
 
Eneste punkt på dagsorden: 

• Indtræden af nyt bestyrelsesmedlem 

Til punktet havde Peder fremsendt sine kommentarer skriftligt til bestyrelsen, og Mads havde telefonisk 
tilkendegivet sine kommentarer til Flemming og Finn 
 
Som opfølgning på Peter Falk’s udtræden af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 17. maj, og den deraf 
opståede vakance i bestyrelsen, havde formanden indkaldt til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde, for at 
se på, hvorledes vi kunne løse de opståede udfordringer omkring den manglende besættelse af flere 
udvalgs- og andre vigtige poster:  
* Næstformandsposten 
* Medlem af forretningsudvalget  
* Medlem af turneringsudvalget 
* Medlem af byggeudvalget 
* Kontaktperson til Brøndby kommune 
* Kontaktperson til BGK’s leasingselskab 
 
Vi konstaterede hurtigt, at arbejdsopgaverne er mange med baggrund i manglende ressourcer i 
sekretariatet, og at vi med den eksisterende bestyrelsesgruppe, ikke kunne udfylde alle ”hullerne”. 
Arbejdsopgaverne er presserende og kan ikke løses med de tilbageblevne medlemmer i bestyrelsen og kan 
ikke afvente de kommende valg på generalforsamlingen. John Riisgaard besidder flere af de kompetencer 
som efterspørges og tilbydes derfor at indtræde i bestyrelsen -  derfor besluttede vi følgende: 

- At Mads Schousboe indtræder i byggeudvalget  

- At Flemming Le Fevre indtræder som kontaktperson til kommune 

- At XX indtræder som kontaktperson til BGK’s leasingselskab (her glemte vi at finde en afløser) 

- At vi inviterer John Riisgaard ind i bestyrelsen og tilbyder ham følgende poster: 

o Næstformandsposten 

o Medlem af forretningsudvalget 

o Medlem af turneringsudvalget 

o At han fortsætter som formand for sponsorudvalget 

Der er allerede flere medlemmer der har tilkendegivet at de ønsker at stille deres kandidatur til rådighed 
ved den kommende generalforsamling, heriblandt John Riisgaard.  
  
Finn tager kontakt til John, og meddeler ham vores beslutning 


