Resumé
Bestyrelsesmøde
Dato: 02/10 2019 kl. 18:00 – 21:45

1. Trænermøde
Der er endnu ikke kommet kunststoftider endnu.
Senior har fået tildelt 2 tider i ugen og ungdom 1 gang i ugen. Desværre har ikke alle fået deres tider
opfyldt.
Indtil videre er der kun U10 der har meldt sig på indendørstider.
Der skal presses lidt på omkring kontakt til kommunen, og om at klubben har et stort ønske om en
kunststofbane.
2. Petanquebane
Banen skal skubbes længere tilbage.

3. Kiosk – cykling
Hvordan deler vi brugen af kiosken?
Vi skal sammen med cykling finde en måde hvorpå vi kan dele brugen af kiosken på.
4. Opgaver i klubben/bestyrelsen

5.

Årshjul / kalender for efteråret
Vi skal have dato mv. på alle emner
a. Forældremøde
Uge 41, d. 09/10 kl. 18:30-19.30

b. Julestævne (oprettelse, sidste tilmelding, afholdelse)
Afholdes d. 20-21-22 dec.

6. Seniorafdeling
Inge ting siden sidst

Udarbejdet af: Sarah Nielsen

Side 1 af 2

Resumé
Bestyrelsesmøde
Dato: 02/10 2019 kl. 18:00 – 21:45
7. Ungdomsafdeling
Trænere/leder til kommende sæson:
•

U7+U8 (Trine træner pt), indtil der er fundet en ny.
Der er fundet en hjælpetræner og en holdleder til holdet.

•

U6 (Trine træner pt), indtil der er fundet en ny.
Der er fundet en hjælpetræner , men der mangler endnu en holdleder til holdet.

•

Pigerne U11+12+13 – Søren Mønster og Michael Damkær er de nye trænere for pigeholdet
efter efterårsferien.

8. Julestævne
Det er muligt at tilmelde sig stævnet.

9. Aftale med Klubpartner (dokumenter vedhæftet i mail)
Trine og Sarah Forlod lokalet i mens aftalen med Klubpartner blev evalueret.
Bestyrelsen blev til enighed om at fortsætte aftalen med Klubpartner. Dog skal der være en
opgradering af boldene.

10. Stadion renovering / kiosk
Der er fuld gang i renoveringen af stadion.
Der er blevet spurgt indtil om klubhuset på stadion må males. Dette er godkendt, men at der først skal
indhentes priser.

11. Næste møde
Onsdag d. 23 okt. 2019
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