
 

Referat   FSAS   bestyrelsesmøde  
01-04-2020  
Sted:   Ørnedalsbanen   (Cafeteria)  

Fremmødte:  
Camilla   H.   Andersen   (CHA),   Thea   Marie   Jensen(TMJ),    Anders   Pedersen(AP),   Chris   Linnerup  
Kristensen(CLK),   Henrik   Bislev(HB),   Esben   Aldal(EA)  
Skype   deltagere:  
Anne   Sofie   Sørensen(AS),   Jens   Bislev(JB),   Magnus   Ahlgreen   Jensen(MAJ)  

Fraværrende:  
  Karsten   Lindbøg   Hansen(KLH),   Brian   Sørensen(BS),   Dion   Damsgaard(DD)  

 
1. Godkendelse   af   referat  

Referat   godkendt  

2. Nyt   fra   Formanden  

● Ambulansetjenesten  

Der   vil   blive   indgået   aftale   med   EFAS.   I   år   er   de   1000   kr.-   billigere   end   sidste   år.  

CHA    har   fået   oplyst   at,   alle   arrangementer   der   vil   blive   blive   aflyst   grundet  

COVID-19,   vil   blive   refunderet.  

CHA    underskriver   aftale   med   EFAS.  

● Givet   den   nuværende   situation   (COVID-19)   ser   bestyrelsen   sig   nødsaget   til   at  

aflyse   alle   planlagte   arrangementer,   indtil   DASU/Sundhedsstyrelsen   giver   grønt  

lys   til   at   genoptage   udendørsaktiviteter   med   et   passende   antal   deltagere.   

3.  

● Nyt   fra   Kasserer  

AP    indhenter   pris   på   både   rundt,   samt   aflangt   telt   ved   Hjallerup   teltudlejning   

4.  

● Evt.  

1. Nordjyske   medier   ønsker   at   lave   en   artikel   med   en   ung   kvinde   /   pige   der  

kører   Folkerace.   Tre   navne   var   oppe   at   vende,   men   valget   faldt   i   første  



omgang   på   Natascha   Kjeldsen.    CHA    tager   kontakt   til   Mette   Kjeldsen,   for  

at   undersøge   om   det   har   hendes   interesse.  

 

2. Arbejdsdag.   For   at   FSAS   kan   være   klar   når/hvis   DASU/  

Sundhedsstyrelsen   tillader   aktiviteter   igen,   har   Bestyrelsen   besluttet   at  

kun   bestyrelsesmedlemmerne   tager   en   arbejdsdag,   således   et   begrænset  

antal   mennesker   samles,   og   smitte   risikoen   begrænses.   Den   11.   April   kl.  

08.00   mødes   bestyrelsen.    CLK    udarbejder   liste   med   forefaldende  

opgaver.  

3. De   opgaver   der   ikke   nås   d.   11-04,   bliver   opslået   på   Facebook,   således   at  

medlemmer   kan   vælge   en   opgave   og   udføre   denne   uden   smitterisiko.  

TMJ    laver   dette   opslag,   og   holder   listen   ajour.  

4. Der   laves   opslag   i   lokal   avis   ang.   Pensionist   klub,   der   kan   lave  

forefaldende   opgaver   på   Ørnedalsbanen.   Dette   er   dog   sat   i   bero   indtil  

videre   grundet   COVID-19  

5. Der   skal   opstilles   en   bod   på   torvet   i   Sæby   uge   29.   Der   vil   være   forskellige  

køretøjer   til   fremvisning,   samt   der   vil   blive   uddelt   flyers   ang.   uge   30   ved  

denne   lejlighed.    JB    for   udarbejdet   flyers.  

6. Til   festen   på   starten,   Tirsdag   uge   30   bookes   bandet   V1.0.  

7. DJ   Skoge   bookes   til   Lørdag   aften   fra   19   til   02.  

8. Der   blev   vendt   flere   ideer   ang.   eksempelvis   gratis   fadøl   i   en   begrænset  

periode   eller   hele   aftenen   Tirsdag   og/eller   Lørdag.   

5.  

● Dato   for   næste   møde  

Næste   møde   er   ved   den   planlagte   arbejdsdag   dag   d.   11-04.  

 

 


