REFERAT

Dato:

20. juni 2019

Tid og sted:

Vallensbæk, kl. 18:00

Deltagere:

Ole, Martin, Per, Birthe, Torben, Lars, Rikke, Lars Panter

Fraværende:
Emne:

Bestyrelsesmøde

DAGSORDEN
1.

Økonomi

2.

Festlig fredag og miniton

3.

Ungdom – status ved Lars og Lars

4.

Næste sæson – boldpenge, oplæg ved Torben

5.

Nyt fra afdelingerne og meddelelser

6.

Nøgler

7.

Referat - gennemgang

8.

Eventuelt

Ad 1.
Der er ingen forandringer i økonomien, men Torben fortæller, at der ikke er indbetalt kontingent for
sommerbadminton. Lars følger op med Per og Jonas.
Det blev vedtaget at søge Folkeoplysningsforbundet om en boldkanon. Birthe skriver en ansøgning. Og koordinerer
det med ungdomsudvalget.
Ad 2.
Vi kører festlig fredag efter samme koncept som sidst. Henning og Bjarne står for detailplanlægning inkl.at udtænke
en konkurrence
Ad 3
Der er blevet nedsat et ungdomsudvalg, som har fordelt de væsentligste opgaver imellem sig. Bestyrelsen har herfra
en konsulterende rolle. Per står for medlemsadministration, Lars står for holdtilmelding mm og Christian står for
trænerkontakten. Lars P laver en tekst om dette til hjemmesiden. Lars S lægger den op.

NEXT - Uddannelse København udbyder 10.-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser.
Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 12 steder i Storkøbenhavn.

REFERAT

Lars S følger op på, om der er styr på Uge 27 mht. træning.
Ole henter ketchere på Pilehaveskolen og tager dem til Idrætscentret, så de er der i uge 27.
Casper fra DGI vil gerne komme til næste bestyrelsesmøde og orientere om Miniton. Ole inviterer Casper.den 9.
september.
Ad 4.
På fællestræninger: Det vedtages at opkræve 200 kr pr person/pr dag/pr sæson. Beløbet opkræves sammen med
kontingentet.
Ad 5
Motionsafslutningen, som var planlagt til den 25.06 udskydes til 13.8, når sæsonen starter igen. Lokation:
Pilehavevænge 27.
Torben & Lars skriver ud til alle voksne medlemmer ang. opkrævning. Opkrævning hos ungdomsmedlemmer sker via
Holdsport.
Ad 6
Henning tager kontakt til Jesper vedr. nøgler
Ole beder Jørgen om at aflevere nøgle.
Ad 7
Henning følger fortsat op på udestående punkter.
Ad 8
Intet at bemærke
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