DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE KL. 17.00

04/05/2010

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Referatet er godkendt med mindre rettelser.
Vi skal have klarere linjer omkring indmeldelse (revidering af regelsæt).

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) RENOVERING AF KLUBHUS
Varme og varmt vand forsvinder en periode, men der vil altid være koldt vand. Det skal times, så det passer os bedst.
Det drejer sig om to arbejdsuger. Der er to muligheder: 25/5-4/6 eller 7/6-18/6. Vi får besked snarest.
Der skal opslag op i klubben og på hjemmesiden. Derudover skal udehold og dagplejere varskos.
Vi skal finde ud af, hvornår der skal være varme og varmt vand i henholdsvis bad og køkken. Vi laver et skema med
vore ønsker.
Der skal findes nøgler og brikker til håndværkerne (det samme gælder gulvlæggeren).
I dag tændes banebelysningen i manøvrerummet. Det skal på en eller anden måde flyttes, så der kan låses af. Det
betyder også at der skal sættes lås på døren. Kan kommunen betale for dette? (evt. for at få brik på den).
Der skal gøres opmærksomme på de utætte yderdøre fra omklædningsrummene, der i dag resulterer i et betydeligt
varmetab.
Vi skal have en ny postkasse til kælderen. Vagn køber.

B) REVIDERING AF FORVALTERENS ARBEJDSBESKRIVELSE
Karin laver et udkast.

C) RENGØRING/FORVALTER
Vi kan komme tilbage til den gamle ordning til august. Kim og Jens laver udkast til et stillingsopslag.

D) BILLETTER TIL LANDSKAMP
Der er bestilt 10 billetter til 150 kr. stykket. Vi udlodder to billetter i en konkurrence på hjemmesiden. Resten fordeles
til frivillige ledere.

E) REVIDERING AF KLUBBENS REGELSÆT

Karin foreslår at vi sætter tid af til at få skrevet klubbens forretningsgange ned. Det drejer sig ikke bare om regelsæt og
forvalter men i alle afkroge af klubdriften.

F) NÆSTE ARBEJDSDAG
Computerhjørne skal sættes op til næste arbejdsdag.
Gardiner og gardinstang til garderoben.
Flagsnor (ca. 50 m).
Omrokering af skabe.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
Five-a-side ungdomsafslutning flyttes til fredag d. 18. juni 2010. Det bliver U15 og nedefter. Der skal nyhed på
hjemmesiden plus i kalenderen. Vi skal have nyt grilludstyr til denne lejlighed. Der skal kåres årets pige og drenge
spiller, som afdelingerne derfor skal indstille til.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Der skal laves en anden organisering af cafeteriet. Det er alt for besværligt og omsonst som det er nu. Lige nu er
eksempelvis påsætningen af vagter fordelt mellem to personer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNICKE HALD
Intet wildcard, men afgørelsen er anket. Begrundelsen var at træneren ikke er optaget til A-licens og fordi
spillermaterialet ikke blev vurderet at være godt nok.

B) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Låsen på old boys skab holdt kun en weekend. Tøjet forsvinder stadig (ikke kun i old boys afdelingen). Vi laver en ny
ordning, hvor man stiller tøjet i skabet med en gul seddel i stedet for det uaflåste vaskerum, så Morten kan se hvad
der skal vaskes.

C) HERREUNGDOM V/ LEE ELLER LOUIS (ROTATION)

Der er kommet styr på materialesituationen igen. Her har der også været problemer med at låsene bliver brudt op.
Der er sat annoncer på jbu’s hjemmeside i forhold til trænere til efteråret.
U15 er tilmeldt en syvmandsrække, da der ikke var spillere nok til 11-mands.

D) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN

5) EVENTUELT
Kontingent:
Lone laver et kæmpe stykke arbejde, men trænerne er tilsyneladende ligeglade. De bruger stort set ikke kluboffice. Vi
bliver nødt til at stille dem stolen for døren. Vi begynder at kontrollere at de ikke bruger spillere der ikke betaler
kontingent.
Næste møde:
Mandag 31. maj 2010 kl. 19

