Referat af medlemsmøde 24. april 2019
Tilstede: Markus Seier (turnering), Bjarne Højlund (hus og anlæg), Karen Wurlitzer (motionist), Niels
Elmegaard (kasserer), Andreas Moltke-Leth (kommunikation), Helen Lander (kantine), Børge
Guldbrandt (formand

1. Valg af referent
Karen
2. Godkendelse af ref
Det godkendes
3. Aktiviteter i udvalgene
Kantinen – Helen har indkøbt de aftalte tæpper for lyddæmpning til ophæng. Vi diskuterer
om gardinerne skal hænge fremme eller skal op og ned. Vi prøver os frem. Helen er
tovholder.
Ved afstemning vedtages at lave nyt lounge-område og lade spiseafdelingen være indtil
videre.
Ny kontrakt er skrevet med Carola for 2019.
Mandagsmad er gået i gang og der er plads til flere.
Kasserer – vi indfører stop for medlemstilgang nu. Der er få pladser til
formiddagsmedlemmer endnu.
Turnering – Børge erindrer i mail til medlemmer om tilmelding til DGI-turnering.
Flere turneringskampe falder fælles om lørdagen med mulighed for ekstra hygge.
Tre hold er tilmeldt til holdkampene på nuværende tidspunkt.

Motionist – Drop In med bløde bolde lægges sammen med Drop In tirsdage fra uge 21.

Medlemshvervning – fremragende
Sponsor – intet nyt.
Hus og anlæg – Boldmaskine: Den er sat klar i første skur og kan bookes sammen med en
bane. Navnet er Bold Kanon. Der kommer info om, hvordan den bruges på opslag.
Standerhejsning på lørdag og alle net vil være oppe til den tid.
Fliserne, som er fjernet på øverste terrasse skal lægges hurtigst. Vi kan overveje en
handyman.
Sydfacaden burde males. Plus vinduer og udhænget hele vejen rundt. Bjarne besigtiger, hvor
stort behovet er.
Kommunikation – vi skal have sendt alle begivenheder til Andreas, så de kan tilføjes
begivenhedskalenderen. Alle sender det på en mail til Andreas med tid og navn på
begivenheden.

4. Evt. Wannasport – taksterne er steget til 200/300 kr.
Leschly Cup uge 29 – Børge er i gang med at skaffe bolde, t-shirts og hoods. 280 rør skal
bruges og vi kommer muligvis til selv at skulle betale nogle af disse.
Helen sætter liste op til frivillige i kantinen ca. tre uger før.
5. Næste møde
Vi mødes næste gang i klubben mandag, den 27. maj 2019 kl. 18.30.

