Mandag den 23. april
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Mødeindkaldelsen

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Sonny Frøhlich, Mogens Jensen, Bodil
Wilhelmsen, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Henriette Ebbesen

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

Kim H., Louise B., Johnny, Chresten

Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for
tilføjelser
3) Gennemgang af
referatet
4) Møderække +
indhold
4) Byfesten

5) Nyt fra
bestyrelsen
6) Nyt fra
udvalgene +
klubhuset

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Godkendt. Men starter med klubhus og byfest.
Ingen tilføjelser
Hængepartier – Henriette har undersøgt medlemstal ved DGI. For at få
Henriette
tilskud – skal der opkræves kontingent. Møbler – se punkt 6.
Møderække godkendt. Generalforsamling næste år er flyttet til en
tirsdag aften.
Mogens har styr på det kommunen skal involveres i under byfesten,
græsslåning m.v. Else Marie arbejder med øvrige tilladelser. Løberute
gennemgået. Mogens får diverse små-punkter med som tilbagemelding
til festudvalget.
Bemanding i baren til byfesten lørdag aften – Bodil arbejder på højtryk
med at finde en løsning. Der skal det næste år arbejdes på at finde en
afløser for Johnny. Alle lægger hovedet i blød.
Klavs tager fat om rykker liste vedr. badminton.
Else Marie laver liste til de enkelte afdelinger om hvem der er lavet
børne-attester til, fremover skal der kun laves til nye trænere.
Mogens fremlagde forslag til reklame på klubhus. Belinda har lavet
forslag – vedtaget at Mogens sætter det i gang. En kort diskussion om
evt. opsætning af solceller eller anden alternativ energi – Kim og Mogens
skal arbejde videre med at indhente priser, så der kan tages en
beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2013. Fremover kommer
Mogens til bestyrelsesmøderne efter behov. Vi skal i gang med at få købt
møber m.v. til klubhuset. Else Marie sender den nuværende ønskeliste til
Sonny – den gennemgås sammen med Mogens. Penge til indkøb kr.
40.000.
Fodbold: supertilslutning til børneholdene, tre nye trænere til
pigeholdene. FVB – Claus Petersen er stoppet som træner – Johnny har
overtaget. BK2012 - god tilslutning til U13, U15 spiller kun 11-mand i
år.
U12 har fået nyt spillersæt fra Phønix. Mål i Varnæs kasseres, Bovrupmålene flyttes til Varnæs. Nye mål til Bovrup. Alt fra Aabenraa
kommune. Nabo til sportsplads i Bovrup er generet af støj – Sonny
arbejder på at få løst / minimeret problemet. Der er vandskade i
Børnehaven – 2 kampe måtte flyttes, pga. manglende omklædnings
faciliteter. Sonny har søgt diverse fonde om hjertestarter til klubhuset.
Løb: fantastisk veloverstået Varnæsvigløb – over 200 deltagere. Resultat
knap 7.000 kroner. Startet op med 3 hold igen i år. Trænerstab okay,
men mangler en til løbe/gå-hold. Afdelingen arbejder med at finde
løbetrøjer.
Gymnastik: Sommergymnastik en bragende succes – 130 gymnaster
fordelt på 2 hold. Der arbejdes med planer for vintersæsonen – mange
nye ideer. Der kommer børn langvejs fra til springcenteret.
Åben hal: Karen har trukket sig – Henriette kontakter Frederik og
Dorthe. 4 arrangementer pr. år. Forslag om at lave det ene
arrangement til åben-hal for voksne.

7) Kontingent
8) Aktivigdag
8) Evt.

Badminton: sæsonen slut – god deltagelse til afsluttende
klubmesterskab.
Volley: sæsonen slut – god afslutning. Peter fortsætter som træner
næste år.
Håndbold: intet nyt – der skal afholdes møde snarest.
Havkajak: der har været standerhejsning med god tilslutning.
Priser til den kommende sæson – Kirsten laver overblik over de enkelte
afdelingernes kontingentsatser. Tages op som punkt til næste møde.
Chesten og Henriette deltog i mødet den 17/4 – der blev meldt
deltagelse fra havkajak, løb, volley og festudvalg. Kan gymnastik evt.
deltage ? Beachfodbold ?
Henriette opfordrer alle til at lægge nye billeder på hjemmesiden. Else
Marie sender referat fra generalforsamlingen til Rikke.
Husk: Der skal tages billede af Louise og Dorte + telefonnumre!

Kirsten
Henriette

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Tirsdag den 29. maj kl.19.00 på Sundeved Efterskole
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