Referat
Ad 1) intet at bemærke
Ad 2) Torben gennemgik årsregnskabet. Der er et overskud på kr. 87.000,- ; Når de sidste udgifter er betalt,
forventes et overskud på kr. ca. 70.000,-- Det er væsentligt over det budgetterede overskud, der var på kr.
26.000,Ad 3) Vi skal ikke sætte alarm på Pilehaveskolen før efter 17:30 i weekenden. Og vi skal ikke sætte alarm på
om aftenen. Det er relevant for de holdledere, der har alarmbrikker. Foruden bestyrelsesmedlemmer drejer
det sig om Jens Johansen. Bjarne giver ham besked.
Ad 4) Der er endnu ikke fundet en ny ungdomstræner. Jesper indkalder til et forældremøde i januar og
håber, det skaber interesse, og at der måske er en gruppe forældre, der sammen vil overtage opgaven. Der
skal dog vælges én formand, der er repræsenteret i bestyrelsen.
Ad 5) Der er stadig udfordringer med stævnerne i bl.a. Karlslunde, hvor Ældresagen tilmelder sig som
Vallensbæk. Henning tager kantakt til DGI.
Ad 6) Det blev drøftet, hvorledes vi får flere til at tilmelde sig klubmesterskaberne.
•
•

Birthe skriver forskellige tekster, som Torben og Lars sender ud via Vinkas. Desuden printes mailen
som flyers. Henning deler disse ud på relevante træninger for fastbanespillere.
Desuden opfordrer vi til tilmelding på de respektive fællestræninger.

•
•

Torben laver tilmeldingslister på hjemmesiden: A-, B- og +65-række.
Jesper står for ungdomsmesterskaberne.

Klubfesten starter kl. 17:00 med præmieoverrækkelsen. Jesper laver en invitation til ungdomsspillerne og
deres forældre. På næste møde laver vi et koncept med program og aktiviteter.
Ad 7) Henning orienterede om det allerede udsendte notat. Torben og Henning deltager i et møde den
24.01.19.
Ad 8)
•
•
•
•
•

Motion: intet at bemærke
Fastbaner: De fleste udestående vedrørende betaling og registrering er på plads.
Veteraner: intet at bemærke
Senior: intet at bemærke
Kasserer: Det aftales at udgifter til papir og toner refunderes efter regning

Ad 9) Efter generalforsamlingen bør vi aftale en workshop, hvor vi revurderer og fordeler opgaverne.
Næste møde: 4. februar kl. 18:00 i Idrætscentret
Generalforsamling: 11.03 kl. 19:00. Bestyrelsesmøde med spisning kl. 18:00
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