Mandag den 27. maj
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Referat

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Carsten Andersson, Mogens Jensen, Kim
Hamann, Dorte Aarøe, Belinda Damgaard Jürgensen, Henriette Ebbesen

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

Chresten Krogh, Birgitte, Klavs og Bodil

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

3) Gennemgang af
referatet
4) Spillersæt

5) Bestilling af tøj

6) Klubhuset,
Byfesten,
Aktivigdagen,
Veterantræf &
Bovrup Ringridning

7) Nyt fra
udvalgene

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt.
Forespørgsel fra Skolen vedr. klubhus.
Skolen skal lave et klubtilbud til 4-6 klasse til klokken 16.30 tre dage om
ugen, og har forespurgt hvorvidt klubhuset kan benyttes. Vi er positive,
men skal naturligvis have dækket ekstra omkostninger til opvarmning og
slidtage. Kort diskussion omkring rengøring.
Hængepartier?
Opsamling på rykkere – 7 skyldnere tilbage. Henriette kontakter nogle
stykker.
Forespørgsel fra fodbold – spillersæt – Carsten har lavet en fin
information til evt. sponsorer med lidt info om klubben. Er sendt ud til
en mulig sponsor. Hvem der skal have tildelt de to spillersæt fra
Sportigan i 2013 besluttes på bestyrelsesmøde i august – fodbold lægger
billet ind på det ene. Carsten tager derudover kontakt til sponsor som
Kim har haft kontakt til.
Forslag om bestilling via hjemmesiden – Carsten fremlægger forslag.
Diskussion om hvorvidt det kan køres via hjemmesiden, og hvilke
betingelser der skal være. Henriette kontakter Lars i Sportigan og hører
om han er positiv overfor bestillinger på den måde. Carsten og Kirsten
laver forslag til opsætning på hjemmesiden via Conventus til mødet i
august.
Evaluering af byfesten. Belinda er rigtig positiv over forløbet af byfesten.
De to nye, Carsten og Ulla er kommet godt i gang. To nye emner til
festudvalg. Kritikmøde onsdag – svar fra kritikpunkter fremlægges ved
næste møde. Der mangler tøj til festudvalget – både t-shirts,
refleksveste og jakker i rigtig størrelse. Kan der findes sponsorer – ellers
må der købes ind.
Stor ros fra bestyrelsen for super-god byfest. Det virkede som om der
var en god ro om hele holdet.
Dorte melder at det er lidt besværligt med tidtagning til løbet. Der skal
tænkes lidt anderledes til næste år – evt. startnumre. Lidt mere reklame
i bladet for løbet. Evt. børnerute – famlietur – eller lign.
Henriette kontakter Tove vedr. fortsættelse af rengøring i klubhus.
Mogens meddeler at han stopper som klubhusansvarlig til næste
generalforsamling. Alle tænker på evt. nyt emne til posten. Regnskab for
byfesten er knap klar – alt er bogført, men de sidste regninger er endnu
ikke kommet ind. Mogens fremlagde regnskab for forplejning til hjælpere
– giver et rigtig godt overblik, og kan bruges som huskeliste.
Else Marie opsiger kontrakt med leje af lokale i Løven.
Belinda sender mail ud til bestyrelsen om pasning af bar til Ringridning.
Løb: 20 aktive løber og 4 trænere. Klubtur arrangeret på søndag – 14
deltagere. Klubben betaler tilmelding. Der arbejdes i at købe nye skilte
til Varnæsløbet – samt jakker til trænere. Der skal lavet tryk på teltet.
Badminton og volley: holder pause. Der skal holdes møde inden ny
sæsonopstart vedr. badminton.
Fodbold: halfordelingsmøde midt i juni. Carsten deltager. Carsten har
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haft møde med kommunen. Der er bevilget små mål som leveres
hurtigst muligt. Huller i grusvej laves. Banen drænes efter sæsonslut.
Samtidig arbejdes med om banen kan udvides til at opfylde mindste mål
til 11 mands fodbold. Udfordring med BK2012 – Carsten og Marianne
skal til møde med de øvrige klubber.
Intet nyt
Det virker rigtig godt – Kirsten foreslår at vi holder et ”kursus” mere i
efteråret så vi kan lære at bruge systemet lidt mere. Kirsten kontakter
Susanne, som var her sidst, for endnu et kursus.
Henriette deltager i møde onsdag den 29. maj kl.19.30.
Aktivigdag er i år 7. september 2013.
Hvad kan vi byde ind med? Volley – havkajak – bemandet stand, fælles
for idrætsforeningen. Udarbejdelse af fælles folder for hele
idrætsforeningen. Belinda og Henriette er tovholdere. Festudvalget kan
ikke deltage i mødet pga. kritikmøde – Henriette tager diverse punkter
med.
Ingen bemærkninger
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Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Onsdag den 14. august 2013
kl.19.00 på Sundeved Efterskole
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