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1. Valg af ordstyrer.
John

2. Valg af referent. 
Inge

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. november 2021.
Godkendt

5. Økonomiorientering.
Kassereren orienterede om regnskab for 2021 og budget 2022.
Kontingent for 1. sæson 2022 skal være betalt senest den 1. februar.
Ved senere betaling, udsendes rykker til deltager.
Tilmelding til vandgymnastik, svømning og Idræt er først gældende, når 
indbetalingen er indgået på KSF´s konto.

6. Aktiviteter i forårssæson 2022.
- Krolf
Medlemmerne høres om aktiviteten helst skal foregå på en tirsdag eller torsdag, 
hvor man alligevel skal afsted til en aktivitet. Eller man skal prøve at vælge en 
anden dag.  Jonas og John finder dato.
- Sejltur – Skanderborg – som afslutning på 1. sæson. Inge undersøger.
- Gåtur. Forslag: Hald sø, Kjællinghøl, Skejby mm.

7. Vejle Idrætsfestival 25 års jubilæum.
28. – 30. juni. Brugerbetaling 500 kr. Tilmelding til Allan.

8. Kurser I år 2022.
Standby pga Corona.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde.
5. april kl. 11.30 – 13.00

10. Dato for generalforsamling.
26. april kl. 11.30 – 13.00

11. Eventuelt.
Forslag om Idrætsturnering med andre foreninger (Jonas og John undersøger)
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