Bestyrelsesmøde d.4/11-2019
Kl.19.00-22.00
I klublokalet
Til stede ved mødet: Jerome, Carsten, Karina, Thomas og Sofie
Afbud: Lene, Pernille, Gitte
Referent: Sofie

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
a. Referatet skal godkendes før det bliver lagt ud på hjemmesiden
b. Bemærkninger til referatet kan tilføjes på det næstkommende møde
2) Næste møder: 2. december kl. 19.30, 6. januar kl.19, generalforsamling 20/1 kl. 19, 3. februar kl. 19
3) Formandens ord
a. Temamøder om mandagen – fungerer ikke helt optimalt. Jerome vil invitere bestemte
bestyrelsesmedlemmer til bestemte opgaver.
b. Møde med Anna Valgren i morgen tirsdag den 5/11 kl.17-18, da forhallen bliver lukket fra
9/12-12/1 grundet gulvet.
i. Alternative indgange til kampe og julefrokost
c. Rod i medlemsregistrering – nogle render rundt og spiller uden at være medlem. Listerne
skal være opdaterede.
d. Børnestævne lørdag den 16/11 – blevet tildelt i Anneks hallen, og der har vi ikke kortbaner.
Vi tegner selv en kortbane og sætter et mål op – ikke optimalt, da målet ikke kan sidde fast
i gulvet.
4) Træner, hjælpetræner
a. Status på U13 drenge – der mangler stadig træner, men Jerome er i dialog med en mulig
træner.
b. 10 hjælpetrænere
c. MUS-samtaler i uge 48
i. Trænerne får tilsendt spørgsmål og skal forberede sig til mødet
ii. 15 min pr. møde – Thomas laver event på hjemmesiden, som trænerne skal melde
ind på.
5) Økonomi status lige pt
a. Mangler afklaring på aktivitetstilskud

b. Overgang fra Gitte til Thomas er gået i stå pga. manglende papirer
6) Medlemmer
a. Medlemslisterne skal opdateres
b. Herreholdet spiller ikke kampe i weekenden – det skal gøres om efter jul, så må de træne
én gang i den uge, de har kamp på hjemmebane om søndagen.
c. Fra næste sæson er der ingen, der spiller gratis.
7) Bestilling af tøj
a. Tøj er bestilt til trænere – laves på ca. 14 dage
b. Spillertøj til U17 drenge er bestilt og klar til afhentning
c. Spillertøj til herre 1 bestilles snart
d. U9 piger og drenge er bestilt – laves senere på ugen
e. Komplet sæt med spillertøj, træningssæt liggende i hallen til at prøve
f.

Der skal sendes reklamation på damernes spillertøj, da trykket på maven er faldet af
hjemmebanetøjet.

8) Hallen
a. Chip skal være på plads til alle trænerne
b. Klublokalet
i. Mangel på dialog med foreningerne omkring de restriktive krav fra kommunen af
ii. Vi vil gå efter at bruge det gamle cafeteria til fester
c. I dialog med Anna Valgren omkring de unge mennesker, der kommer ind i hallen.
d. Jerome vil gerne male kortbane på gulvet i Anneks hallen
9) Generalforsamling
a. Mandag den 20. januar, kl.18-20
b. På valg:
i. Kassererposten er på valg for 2 år
ii. Bestyrelsesmedlem for 1 år (Sofie udtræder af bestyrelsen 1 år før tid)
iii. Bestyrelsesmedlem for 2 år
iv. 1-2 suppleanter for 1 år
c. Spørge Annelise Fenger omkring dirigent
d. Skal der ændres på vedtægter skal det være klart til generalforsamlingen
e. Evt. med sandwich og sodavand til generalforsamling og popcorn til børnene i hallen
10) Fremtidige aktiviteter
a. Julebanko 7/12

i. Præmierne skal samles ind – det tager tid, så det skal sættes i gang.
11) Eventuelt

