Onsdag den 10. august
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, Mogens Jensen, Chresten Krogh, Kim
Hamann, Klavs Albertsen,,Johnny Kruse, Henriette Ebbesen

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

Bodil og Mette

Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for
tilføjelser
3) Det samlede
budget godkendes!
4)
fodboldafdelingen
har pt. ingen
formand!
5) Aktivig-dag

6) Nyt fra
bestyrelsen
7) Nyt fra
udvalgene

8) Byfest

9) Klubhus

10) Evt.

Praktiske forhold:
Bilag:

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Godkendt
Nyt punkt om klubhus og byfest
Endeligt budget for 2011 godkendes næste gang. Budgetudkast for 2012
afleveres til Kirsten 8. september.
Hvad gør vi? Glenn skal få aftalen med Felsted på plads – møde uge 33.
Peder sendes på kursus – Henriette svarer Peder. Der skal vælges ny
formand og ny sekretær på mødet. Umiddelbart ingen kandidat til nogen
af posterne. Bestyrelsen kom med et par forslag. Henriette deltager i
mødet.
Løbeafdelingen er klar – volleyball bliver klar, Henriette udsender mails
om deltagelse – festudvalget klar til pølse- og ølsalg. Else Marie har søgt
diverse tilladelser. Henriette undersøger hvordan det hænger sammen
med økonomien i aktivig-dag.
Henriette orienterer om skrivelse fra Varnæs Skole omkring
motionsudvalg. Henriette snakker med Vera.
I øvrigt intet nyt fra bestyrelsen.
Gymnastik mangler kun en enkelt instruktør til vinter.
Alle i udvalgene
Løb melder klar til aktivig-dag.
Kajak – instruktørkursus for 6 personer godkendes.
Fodbold – træning i gang igen efter sommerferien.
Håndbold – opstart tirsdag uge 34 for damer og herrer. Børn starter uge
36. Mogens har valgt at stoppe som formand for håndbold, ved
næstkommende generalforsamling.
Foreløbigt regnskab for byfest fremlægges – resultat ca. 45.000.
Øgede udgifter til musik og vagter i forhold til de forrige år. Men
heldigvis ingen ballade i år. Kort diskussion omkring evt. øgede priser på
øl og entré. Festudvalget har nye idéer til ændring af blad til næste år.
Revyholdet har ”tjent” penge i år – rigtig flot. Johnny kom med forslag
om køb af ny, ekstra indgang til telt. Budget for år 2012 er allerede
lavet. Johnny er fremover repræsentant i bestyrelsen. Henriette sørger
for at rette hjemmesiden. Og mail-adressen.
Der skal ændres på strømmen i klubhuset – den nuværende løsning kan
ikke trække al den strøm der bruges i byfesten. Udgift hertil ca. 5.000 –
godkendt af bestyrelsen. Boldskur ikke færdigt – Glenn sørger for det.
Øgede udgifter til strøm i klubhus diskuteres – Mogens undersøger
alternativ mulighed for opvarmning. Besluttet at maling af klubhus
igangsættes i efteråret – Mogens sørger herfor.
Henriette og Else Marie søger fonde til nye møbler.
Intet nyt
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