Bestyrelsesmøde d. 14.6.11
1. Referat fra sidst
Huset er solgt. Der skal ikke betales arveafgift.
Der er købt præmier til Giffer Cup
Der afholdes opstartsmøde d. 16.8.
Vi skal være tidligere ude med at finde hjælpere til alle de eksterne aktiviteter, vi
afvikler, for at sikre vores økonomi.
Trænerne skal til førstkommende forældremøde indsamle mailadresser, så der kan
mindes om kontingentbetaling og kommunikeres elektronisk i fremtiden
2. Fritidspas.
Vi kan desværre ikke løfte opgaven. Vi har hverken de nødvendige kompetencer eller
overskud til det. Skal vi løfte opgaven, er det nødvendigt at ansætte en person til at have
ansvaret.
3. Håndboldworkshop
Christina Stougaard og Allan deltager. Jytte og Bjarne spørges også om hjælp.
4. Klublokale
Klaus, Hans Ole og Søren N fra gymnastikafdelingen arbejder ihærdigt med at skaffe
tilladelse og økonomi. Når vi får lokalet er det vigtigt at det markedsføres gennem
afholdelse af forskellige arrangementer. Umiddelbart tænkes f.eks. på at få besøg af Mikkel
Hansen.
5. Strandhåndbold
Endnu en god dag selv om vejret ikke var med os. Vi bestræber os på at få næste års dato
fastlagt hurtigst muligt, så vi kan være meget tidligere ude med at skaffe hjælpere.
Regnskabet er endnu ikke afsluttet.
6. Nyt fra Ungdomsudvalget
Håndboldkaravanen kommer på besøg d. 9.9. Der er tilmeldt RIGTIG MANGE
børn/unge til aktivitetsdagen
Strandhåndbold søges udvidet med en dag næste år, så Dansk Skoleidræt afvikler
turnering for skolerne fredag.
U18 damer. Der arbejdes ihærdigt med at sikre, at der er hold til næste sæson
Trænere: Der er indgået kontrakter med trænere til alle hold. Nogle af disse
forpligtiger sig til at afholde interne kurser. Datoer for disse søges fastlagt snarest.
Der er desuden udarbejdet beskrivelse af, hvilke opgaver de forskellige omkring
holdene har.
7. Nyt fra Seniorudvalget
Holdfællesskabet er i bekneb for spillere. Der arbejdes ihærdigt for at finde nye.
8. Nyt fra Sponsorudvalget
Klaus arbejder ihærdigt med at skabe stor opmærksomhed omkring klubben. Til
Kræmmermarkedet opsættes således ”rullende” reklamestander. Desuden arbejder Klaus
med at lave avis, hvor vore sponsorer profileres.

Klaus og Carl Eric er tovholdere i at arrangere Byens Bedste Bal d. 3.9. Konceptet er
beskrevet på hjemmesiden.
Alle vore trofaste hjælpere skal endnu engang på arbejde, for at afvikle dette med succes.
9. Kræmmermarked
Der er igen god søgning af kræmmere, der ønsker en bod.
Hjælperskema ligger på hjemmesiden.
10. Håndboldfitnes
Konceptet sættes først i værk, hvis vi tildeles en ekstra træningstid onsdag.
En ekstra træningstid kan også bruges til afholdelse af træningskampe for de hold, der ikke
træner i øvrigt.
11. Kassereren har ordet
Der er desværre en rigtig lang debitorsaldoliste. Rykkere fremsendes snarest.
12. Vi ser os ikke i stand til at afholde Bagagerumsmarked lige pt.
Næste bestyrelsesmøde d. 9.8 kl. 19.30 i GIC

