REFERAT AF BESTYRELSESMØDE KL. 18.30

03/12/2009

Vagn har meldt afbud.

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Referatet fra sidst godkendes.
Opfølgning: Der er sendt breve ud til de ungdomsspillere, der ikke havde betalt og det ser ud til at have haft en positiv
effekt.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) FASTSÆTTELSE AF BUDGETMØDE
7. januar 2010 kl. 19.00

B) ARBEJDSDAGEN
Det er blevet foreslået, at gangen i kælderen skal males. Spørgsmålet er om vi kan nå det, da det er en større opgave.
Det kræver større fremmøde end til de hidtidige arbejdsdage.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)
Park & Natur har valgt ikke at køre sand på lysbanen i år. De mener således, at det skal være for egen regning. Mødet
med kommunen om sagen er udsat fra 3. Dec 2009 til 21. Januar 2010. Vi bliver nød til at melde ud om dette til
trænerne i god tid inden opstarten; dvs. både direkte i mails og på hjemmesiden (Jens).
Er det muligt at flytte Wembley nogle meter så der slides et andet sted? Dette skal undersøges.
Der er købt strømper for resten af sponsorkontrakten med Hummel.
FS skifter bestyrelse i stedet for at blive opløst som det først så ud til. De foreslår, at klubben modtager et enkeltbeløb
om året som hovedbestyrelsen administrerer i stedet for løbende småbeløb. Den ordning accepterer vi.
Opvaskemaskinen er gået i stykker. Det viser sig at det ikke kan betale sig at få den repareret. Kommunen var ellers
villige til at betale for en mindre reparation.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Bella Italia cup udvalget er i gang med planlægningen af endnu en cup. Det udvides til hele weekenden (19.-20. Juni
2010). Involvering af alle afdelinger tilstræbes.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
-

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
-

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) HERREUNGDOM V/ UBESAT
Der er ikke planlagt valgmøde i afdelingen endnu. Der er fortsat ikke fundet en U-12 træner. Louis skal evt.
repræsentere herreungdom i hovedbestyrelsen.

B) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
-

C) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Der mangler kun træner til U-18. Vi kan finde en fra sommerpausen, men skal finde en midlertidig løsning indtil da.
Det skal diskuteres om vi skal søge om licens til næste år og på hvilke vilkår. Vi kan ikke køre det videre efter
forårsturneringen uden licensmidlerne.

D) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Vagn er ikke til stede.

5) EVENTUELT
Strukturmøde 1. Februar 2010 kl. 19.00. Dagsorden sendes ud inden jul (Jens og Kim).
Standerhejsning 23. Januar for DS, HS, HU-19, DU-18.
Generalforsamlingen fastsættes til 11. Februar 2010 kl. 20.00. Jens sætter på hjemmesiden.
Valgmøde i Herresenior er d. 14. Januar kl. 20.00.
I Dameafdelingen afholdes valgmøde d. 20. Januar kl 19.00
Der skal sorteres i de billeder, der vises som ’tilfældigt billede’ på hjemmesiden.

