Beslutningsreferat af ALTS bestyrelsesmøde 22. juni
Til stede:
- Andreas Moltke-Leth (AM)
- Børge Guldbrandt Andersen (BG)
- Helen Vibe Lander (HVL)
- Niels Elmegaard (NE)
- Ole Würts (OW)
- Poul Markussen (PM)
Fra kl. 20:
- Lars Lynge (LL)
1.0 Valg af referent
HVL valgt som referent
2.0 Godkendelse af referat fra BM 24. maj 2016
referat godkendt
3.0 Aktiviteter
3.1 Kantine
HVL tager snak med Carola om hvilke muligheder, der er for at etablere billig mad/billigdag til de unge på fx
førsteholdkampdagene
3.2 Kasserer
Kontingentindtægter svarer til det budgetterede. Hvis vi opnår de 30 'skæve', senere indmeldelser, balancerer
budgettet. Så der er ikke ændret væsentligt ved nye budget version
Vi har nu brugt 70-75.000 ud af de budgetterede 200.000 kr. til vedligehold.
NE sender regning ud i uge 26 til de holdspillere, der modtager ekstra træning
3.3 Turnering
Status vedr første - og andethold. Stemningen meget bedre. Træning på tværs fungerer, tingene er løsnet op. FB
gruppen funker
Udvidelse af banetid? Vi bevarer status quo, men åbner for at trænende 2.holdspillere kan træne med.
NE's ansvarsfordeling - holdkaptajner - behandles på næste BM
Vedr. Røde reservationer, som giver tilbagevendende problemer i sidste halvdel af maj. Behov: Drop in for
begyndere og alm. drop in, Holdkampe og Jysk Mesterskab. Bestyrelsen går i tænkeboks ift. 2017
3.4 Motionist
Søndagsdropin 3, 10 og 17. juli 10.30-12.30
Venskabskamp mod Aarhus 1900 - hos dem - sidste fredag i august
3.5 Medlemshvervning
HVL skriver ny version til flyer, forsynet med nye fotos fra Erik Eiby (se vedhæftede)
3.6 Sponsor
udvalget stadig ikke oppe i omdrejninger
LL holder snor i T-shirts-logo. Førsteholdet skal have ekstra logo trykt på
LL sørger for klubdragt til kvindernes førstehold - 4 stk - som det på mødet blev besluttet, at klubben betaler
3.7 Hus og Anlæg
OW søger Tilskud til istandsættelse af bruseniche
OW indhenter tilbud fra håndværker på renovering af badeværelser + nyt tag og tagrende
OW arbejder videre på at få lukket hullet i stakittet ind til nr. 8 NE sender rykker nr. 2 til Vognsen for leje af P-plads. Vi mangler at få 4.500 kr for maj
3.8 Kommunikation Webmaster
Andreas meddelte, at alt det aftalte ved sidste møde er effektueret
4 Evt.
5. Næste møde
Uge 32 - torsdag 11 august 19.30 - obs tidspunkt!!

