Bestyrelsesmøde – B52/AFC – December

Referat

09. december 2010
19.00-21.00
Deltagere:

Hovedbestyrelsen

1

Godkendelse af referat
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Faste punkter
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Indkomne punkter
a) Struktur
Udkast til drejebog diskuteret. Der mangler stadig funktionsbeskrivelser for mange roller.
Ekstraordinær generalforsamling d. 8. januar 2011 kl. 13.00 (på hjemmesiden).
b) Hovedsponsor
Nørresundby Bank stopper som hovedsponsor men fortsætter med et mindre sponsorat.
Spar Nord har givet et tilbud, ikke som hovedsponsor men om flytning af bankaktiviteter og
tilhørende mindre sponsorat. Vi forhandler videre med dem.
c) Møde med Aalborg Kommune
Det årlige møde om vedligeholdelse af kommunens baneanlæg afholdes 18. januar 2011.
Forvalteren og Karin tager af sted.
d) Kluboffice
Der skal sættes kontaktpersoner på de forskellige hold. Poul Olesen og Morten Hald er i
første omgang vigtige at få på.
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Meddelelser fra
Formanden
Helle Eskildsen
De sidste fire fra det lukkede serie 6 hold har stadig ikke betalt og næste skridt er advokaten.
Næstformanden
-

Karin Balling

Kassereren
Kim Eriksen
Der er brugt for meget på buskørsel i dameungdom. Vi tjekker bilagene.
Regnskabet ender nok med et underskud på omkring 40.000 kr.
Det skal defineres hvem vi giver gaver til (næste møde).
Sekretæren
-
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Jens Fisker

Afdelingerne
Herresenior

Poul Olesen

Herreungdom
Ikke til stede

Lee Nielsen/Louis Lantow

Dameafdelingen
Ikke til stede.

Morten Mønnicke-Hald

Old boys
Vagn Andersen
Turnusordningen i dagsorden skal genindføres (rettes i standarddagsordenerne)
Der skal opsættes opslag om arbejdsdag i klubhuset, så old boys også kommer (og andre der
ikke bruger hjemmesiden).
Der arbejdes på at lave et cykelhold i B52 regi.
Vi skal finde ud af om Young Old Boys evt. skal lægges ind under seniorafdelingen, da holdet
fungerer som overgang fra senior til old boys og nok er nærmere knyttet til seniorerne.
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Eventuelt
Standerhejsningsdatoer lægges på hjemmeside.
Opdatering af rengøringsprocedurer i cafeteriet…
Næste møde (budgetmøde): torsdag d. 6. januar 2011 kl. 18.30.

