REFERAT
Dato:

9. september 2019 kl. 20:00

Tid og sted:

Nørrebred (Hos Henning og Birthe)

Deltagere:

Birthe, Henning, Per, Ole, Torben, Kristian, Lars, Lars, Rikke

Fraværende:

Martin

Emne:

Bestyrelsesmøde

DAGSORDEN
1. Ungdom - status ved Lars og Per
2. Økonomi ved Torben
3. Festlig Fredag – endelig planlægning
4. Nyt fra ”afdelingerne” og meddelelser
5. Klubmesterskab og klubfest 2020
6. Boldskab med rindende vand
7. Ansøgning om tilskud til børn og unge
8. Ansøgning om penge til uddannelse og boldmaskine
9. Nøgler
10.Referat – gennemgang
11. Eventuelt

AD 1
Der er pt ikke træning torsdag fra 18 – 19. Ungdomsudvalget skriver ud, at der er ”åben hal”, dvs. at
(betalende) børn kan spille med deres forældre. Der skal være en forældre i hallen, og det skal være
selvorganiseret.
Det blev desuden besluttet, at Martin kontakter fastbanespillerne torsdag mhp. at lave en aftale om, at de
tager alle net ned efter sidste spilletid. (Det er fjollet, at Nina skal tage alle net ned kl. 18:00, fordi hun ikke
ved, hvor mange der skal sættes op igen kl. 19:00).
Lars, Per og Kristian har fordelt opgaverne imellem sig:
- Per: administration
- Kristian: trænere
- Lars: Bestyrelseskontakt og holdturnering: Der er meldt 3 hold til.
AD 2
Økonomien er nogenlunde som forventet. Der er stor udskiftning i ungdomsafdelingen, men flere melder
sig ud, end der kommer nye. Når der er et samlet overblik, bør vi reklamere på bl.a. Vallensbækportalen.
Fristen for kontingentbetaling er overskredet, og medlemmer, der ikke har betalt, er blevet slettet af
holdtilmelding mm. De er naturligvis velkomne til at spille igen, når de betaler.
Kontingent
for

medlemmer af Ældresagen (veteranmedlemsskab uden træning) fastsættes til kr. 150,- Dette dækker bolde
og deltagelse i holdturnering i Karlslunde. Hjemmesiden er opdateret.
Katrine Birkholm har ikke fået honorar for sommertræning. Lars K tager kontakt til Helle (Katrines mor).
Det blev besluttet, at betale for, at Jonas kan coache børn og ikke mindst forældre. Når vi kender
kampprogrammet, finder vi en dag med flere samtidige hjemmekampe, hvor vi (Lars P) kan lave en aftale
med Jonas inden for en ramme på ca. kr. 3000,-.
AD 3
Torsdag skal vi reklamere for Festlig Fredag ved Lidl. Ole Henning står for det
Fredag starter arrangementet 15:30 bag jobcentret. Torben og Henning er vagter – alle andre kan komme
forbi.
Rikke laver en minifolder/gocard med de vigtigste informationer.
AD 4
Der er tilmeldt hold til motions-holdturneringen. Holdlederne koordinerer indbyrdes og får en
basisholdopstilling på plads. I praksis er det ok at låne spillere fra de andre hold (både op og ned), når de
enkelte holdkampe skal bemandes.
Der er kommet mange tilmeldinger til turneringen den 22.09.
Der er for første gang længe mange ledige fastbanetider.
AD 5
Henning har booket Korsagergaard og Pilehaveskolen den 25.04.
Ole kigger efter musik, og vi tager det op på næste møde.
AD 6
Lars KS kigger efter mulige boldskabe. Thomas Bruse er velvilligt indstillet på at betale, hvis vi finder et
konkret tilbud.
AD 7
Torben indsender ansøgning.
AD 8
Det er ikke umiddelbart relevant at sende de tre hjælpetrænere på yderligere uddannelse.
Der mangler en hjælpetræner torsdag, hvor Nina er alene på Pilehaveskolen. Finder vi en blandt vores helt
unge spillere, vil det være relevant at få vedkommende på kursus. Kristian tager kontakt til Oliver Meres og
Noah Søgaard Larsen (i nævnte rækkefølge) mhp. at ansætte en hjælpetræner.
Birthe har lavet en tekst til en ansøgning om en boldkanon. Hun sætter teksten ind i et ansøgningsskema
og sender den til Folkeoplysningsudvalget.
AD 9
Anders Carlsen har muligvis nøgle 3. Rikke kontakter ham.
Henning følger op på de øvrige.
Ole tjekker, hvilke nøgler han har.
AD 10
Intet at bemærke ud over ovenstående.
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AD 11
Ungdomsudvalget foreslår et par datoer til et møde med Casper/Mathias fra DGI. Ole inviterer DGI.
Primært formål er input til ungdomsafdelingen, især Miniton.
Tilmelding til og opkrævning af kontingent til sommertræning (ungdom) har været meget besværlig. Det
foreslås til Generalforsamlingen, at hæve årskontingentet og lade det dække sommertræningen også.
Rikke laver en to do-liste over udestående punkter, der opdateres/gennemgåes ved siden af referaterne.
Torben går ind i bookingsystemet og sætter holdledere/trænere på, så de får besked fra kommunen om
aflysninger.
Næste møder:
- 4. november kl. 19:00 på Nørrebred.
9. december kl. 18:00 i Idrætscentret med efterfølgende spisning.
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