Bestyrelsesmøde d. 9.8.11

1.

Referat fra sidst
Foreningen er pr. 1.7 ophørt med at være momsregistreret.
Strandhåndbold søges næste år afholdt d. 2.6
Det er en vigtig opgave for foreningen, at der findes hjælpere til at lave optælling i KIWI.

2.

Byens bedste bal
Klaus og Carl Eric arbejder på højtryk for at sælge billetter til d. 3.9 Preben V har travlt med
at finde hjælpere. Alt andet kører som planlagt. Der skal gerne sælges mindst 250 billetter i
år. Der laves et salgsfremstød fredag d. 12. og lørdag d. 13.8 på torvet.

3.

Sponsor/Partneraftaler
Der arbejdes fortsat ihærdigt på at skaffe flere sponsorer. Indsatsen har været ydet af for få
personer, hvilket har gjort det svært at nå det ønskede resultat.

4.

Hjemmestævner
Der vil blive trykt et sæsonprogram med faste oplysninger (16 sider). Hertil vil der til hvert
stævne blive tilføjet aktuel orientering. Programmerne vil blive påtrykt numre og sælges
hele sæsonen. Til hvert stævne vil der blive udtrukket vindere på programmerne. Ved
sæsonafslutningen trækkes hovedpræmien. De der har samlet flest programmer hen over
sæsonen har størst chance for at vinde hovedpræmien.
Der arbejdes på at afvikle en dag efter jul, hvor alle hold kan blive præsenteret for publikum.

5.

Trænermappen
Gennemgået og justeret. Mappen sendes nu til trykning, så den er klar til at blive uddelt til
opstartsmødet d. 22.8. Såvel trænere som holdledere vil få mappen.

6.

Ungdomsudvalget
Der afholdes forældremøde d. 8.9, hvor en af hovedopgaverne er at få afdækket, hvor
forældrene kan og vil gå ind og støtte op om klubben ved at løfte en arbejdsopgave.
Børn og forældre bedes også komme med forslag til et godt arrangement, når det nye
klublokale skal indvies.
De ældste ungdomsspillere opfordres til at overveje om de kunne tænke sig at deltage i et
dommerkursus

7.

Seniorudvalget
U 18 mangler træner. Der ledes med lys og lygte, da det haster at finde en. Foreløbig træner
drengene med seniorerne.
Førsteholdet ser ud til at få tilgang fra/fastholde en række gode spillere.
Brian efterlyser en sparringspartner fra spindesiden. Han opsøger selv en person.
Hvem står på klubbens spillerlister? For at få dem tjekket, sendes de inden sæsonstart til de
holdansvarlige. Kontingentrestancerne skal under kontrol!

8.

Opstartmøde

Det har skortet på tilbagemeldinger omkring hold og trænere. Derfor har der været stor
usikkerhed omkring hvor mange trænermapper der skal trykkes.
Både denne usikkerhed samt vurderingen af, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde
opstartsmøde på en træningsaften gør, at mødet flyttes til d. 22.8
Det vil være dejligt, hvis der er personer i klubben, der vil uddanne sig som dommere.
9.

Kræmmermarked
Vejret var en svær samarbejdspartner. Udbyttet blev alligevel i stil med sidste år. Musikken
var god.

10.

Giffer-cup
Der arbejdes på at skaffe en ny hovedsponsor. Før det sker kan programmerne ikke trykkes
og udsendes. Muligheden for at invitere U-8 med til stævnet undersøges.

11.

Klublokale
Projektet går stille og roligt fremad. Hvad mon de unge kan ønske sig skal ske til
åbningsarrangementet?

12.

Arv
Sagføreren afslutter sagen snarest.

13.

Eventuelt
Kræmmermarked 2012 afholdes 12. – 15, juli
Arrangement om Fripas afholdes i Allingåbro d. 31.8 med deltagelse fra klubben
Vi har spurgt idrætscentret nærmere om, hvad der forventes af os, hvis vi går ind i Viborg
HK`s Champignons Leaguekamp i GIC
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20.9 kl. 19. i mødelokale 3
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