Referat bestyrelsesmøde 8. Maj 2017
Tilstede – Ole, Børge, Andreas, Helen, Karen og Niels
Afbud: Lars
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantine
Kasserer
Turnering
Motionist
Medlemshvervning
Sponsor
Hus og anlæg
KommunikationWebmaster
4. Evt.
5. Næste møde

Ad. 1
Karen skriver referat
Ad. 2
Referat fra sidst er godkendt
Ad.3
Aktiviteter i udvalgene
Kantine: Standerhejsnings arrangementet:
Skal vi ændre lidt på konceptet til næste år?
Måske står vi selv for det!? Med eller uden mad?! Evt. grillpølser?
Kasserer:
Medlemssituationen: God start – vi er tidligere end vanligt nu oppe på det budgetterede antal
medlemmer. Lige nu ca 420.
Budgettet: Alt er blevet dyrere – så vi kommer ud af året med et underskud. Dog ser det godt ud alt
i alt, da underskuddet er dækket af vores kassebeholdning.
Iblandt de medlemmer, som endnu ikke har betalt deres kontingent, findes der turneringsspillere!
Disse har fået en rykker!
Turnering:
Begge ranglister hos DTF herre og damer er godkendt. Licens nr. er sendt eller kommer snart.
Holdkaptajnerne kan tjekke det på DTF holdranglisten.

Lars Lynge står for bolde, mad og drikke til alle Divisionskampe og Jyllandsserie kampe.
Træneren bestemmer, hvem der stiller op på de to damehold.
Boldsituationen er også ved at være under kontrol – snart har alle hver deres trådkurv med lås.
Motionist:
Drop in tirsdag er kommet godt i gang. Det skal nok blive en succes. Spillerne booker selv ekstra
baner hvis vi bliver rigtig mange.
Double Trouble: Børge skal lige have lagt datoerne ind i bookingportalen, så går det også sin gang.
I maj, juni og august er der et arrangement – festudvalget bidrager ved de sidste to arrangementer
med underholdning.
Medlemshvervning:
nybegynder drop in… vi skal have sat tider af til dette fredage kl 16.30 – en til to timer. Børge hører
Poul Markussen om han kan afse tid til dette og ellers så burde vi kunne stille med frivillige, som
kan være tilstede.
Sponsor:
Ny sponsor: LeoVegas
Ole W. aftaler et møde med Jan fra InSport ang videre sponsorarbejde
Hus og anlæg:
Renoveringen blev en smule dyrere end beregnet – vinylen blev dyrere pga råd.
Der mangler nu kun en afslutning på et afløb til en pvc muffe. Det er der styr på – Karl er på sagen.
Lofterne i bruserummene mangler lige den sidste finish – Ole kigger på det!
Støvsuger indkøbt.
Webmaster
Fremover nedsættes en arb gruppe før sæsonstart, der gennemgår hjemmeside og laver rettelser,
så når sæsonen starter er hjemmesiden oppe og køre med alt nyt til det år.
Lige nu skal der slettes gamle ting – Andreas sletter gamle ting, men skal lige have en liste at gøre
det efter.
Arbejdsgruppe der trimmer hjemmesiden til sæsonstart nedsættes på et af vintermøderne
Ad. 4:
Evt.
Wannasport – Niels svarer på den forespørgsel, der er kommet fra kommunen ang vores erfaringer
med den aftale vi har med dem.
Ad. 5: Næste møde:
Mandag, den 19. juni - kl. 18.30 i klubhuset.

