Tirsdag den 26. april
Kl. 19:00-22.00

Mødeindkaldelsen

På Sundeved Efterskole
Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Glenn Johansen, Mogens Jensen, Bodil
Wilhelmsen, Klavs Albertsen, Kim Hamann, Dorthe Bech , Henriette Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Computer
Afbud:

Chresten Krogh – Mette Träger

Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for
tilføjelser

3) Økonomi

4) Nyt fra
bestyrelsen
5) Nyt fra
udvalgene

6) Inventar til
klubhuset

7) Byfesten
8) Evt.

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt.
Orientering om mails. Glenn kontakter fodboldtrænere for bedre
oprydning efter kampe både i Bovrup og Varnæs. Glenn sender
kampplan til Joan, så hun ved hvornår der er kampe. Mogens tager
kontakt til aktivcenteret vedr. evt. omkodning af låse.
Henriette har kontaktet René vedr. revyholdets brug af gymnastiksalen,
problemer er løst og revyholdet er tilbage.
Betalingsfristen på kontingenter ændres fremover til 14 dage. Der
ændres i annoncering til næste års generalforsamling – for dyrt i år.
Gennemgået diverse dårlige betalere.
Der skal styr på samarbejdet med Felsted. Glenn kontakter JBU – for at
få hjælp til samarbejdet. Budgetudkast til næste møde.
Else Marie er i fuld gang med at søge diverse tilladelser til byfesten.
Henriette har undersøgt hvordan DGI behandler tilskud til kørsel udover
100 km hver vej til kursus. Der betales fremover 2,5 kr. pr. km til den
der kører. Henriette sætter på hjemmeside.
Badminton – sæsonen slut. Børnene sluttede med klubmesterskab. En
del børn har været i Vejen – en rigtig god oplevelse. Volleyball har lige
afsluttet med turnering og påskefrokost. Volleyball har fået sponsoreret
tøj til næste år – fra Frøs og Danske Bank.
Varnæsvigløb forløb rigtig godt – ca. 150 løbere – afdelingen fik
kæmperos fra mange sider.
Håndbold: Torsdag starter damerne op udendørs. Der sendes 2 hold til
strandhåndbold i Vojens.
Fodbold er kommet godt i gang – der er i alt 9 hold. Fodbold står igen
uden formand – der er lavet en organisationsplan – alle roller er fordelt.
Der har været afholdt trænerkursus i Varnæs – rigtig godt.
Gymnastik holder sommerferie – Lisbet og Bodil har været på zumbakursus. Der mangler instruktører til 5. – 9. klasses drenge, samt til
kvindehold. Mogens kommer med forslag til håndboldfitness.

Kirsten

Alle i bestyrelsen

Alle i udvalgene

Der er kommet ønsker om inventar i klubhuset – møbler og belysning.

Mogens

Fodboldafdelingen kom med forslag til møblering og belysning til
klubhus. Glenn sørger for opstilling over besluttede ønsker – Henriette
og Else Marie søger diverse fonde / virksomheder om sponsorater.
Udvalget er godt med – Johnny har lavet en plan der arbejdes ud fra.
Peter Christensen holder åbningstalen. Dorthe orienterede kort om
udvalgets arbejde.
Nøgler, maling af klubhus, indretning af boldskur.

Dorthe

Maling af klubhus venter til efter vi har set resultatet at byfesten. Der
skal bestilles container til klubhus. Kim tager kontakt til Meldgaard, og
sørger også for at bestille tømninger.
Kirsten undersøger lamper, evt. Mogens køber.
Der mangler diverse hylder og kroge i boldskuret – Glenn skal sørge for
priser vedr. indretning, som godkendes af bestyrelsen. Vandhaner bliver

lavet i løbet af ugen.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Næste møde er mandag den 23. maj.
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