Referat af bestyrelsesmøde d. 20.9.11
Giffer-Cup
Turneringen er af flere årsager halveret i år. Derfor har det været nemt at skaffe de nødvendige
hjælpere. Næste år udsendes først reminder og derefter en invitation tidligere.
Især B-hold, der deltager i år. Disse udtrykker stor glæde over turneringen.
Byens Bedste Bal.
Arrangementet fik desværre ikke så mange deltagere, som der var budgetteret med, og det blev
derfor et underskudsprojekt. Der vil, for at minimere underskuddet, blive arrangeret et kæmpe
bankospil i december måned. Datoen meldes ud snarest muligt, og bliver sikkert sammen med
juleafslutning for seniorholdene, så spillerne kan deltage først i det ene og så i det andet. Det er
nødvendig med STOR opbakning fra alle.
Streethandball
Præsenteres i forbindelse med Sportigans genåbning af forretning. Håber både børn, unge og
voksne spillere fra klubben kommer og spiller.
Sponsorer og materialer
Klaus har været meget ihærdig med at finde sponsorer. Et enkelt hold mangler dd. stadig spilletøj.
Vi er nødt til at anskaffe 2 nye boldvogne, da de gamle er meget miserable. Da vi indkøber dyre og
gode bolde, er det vigtigt at der passes godt på dem, og at de efter endt træning alle er solidt sikrede
i boldvogne. Der bør skaffes flere bolde til herresiden.
Ungdomsudvalget
Håndboldkaravanen har været på besøg. Vi bør frem over være til stede, når sådanne
arrangementer afvikles.
Kvalifikationsturnering: Flot gået af alle vores hold. Dejligt med de mange hjemmekampe.
Træner- og forældremøder har været afholdt. Lister over hold og trænere efterlyses af
kassereren. Alle trænere/holdansvarlige skal desuden have en liste med spillernes
mailadresser.
Børneattester er fremskaffet for alle trænere. Det bliver fremover skrevet ind i
trænerkontrakten. Bør fremskaffes for alle, også bestyrelsen.
Seniorudvalget
Der skal blandt dameseniorspillerne findes mindst en person, der vil hjælpe Brian i seniorudvalget.
CL-turnering
Vi har fået stor ros fra Viborg for indsatsen. Hjælperne er inviteret til Viborg for at overvære en
kamp mod Larvik. Betaling for indsatsen er endnu ikke end hos kassereren.

Kræmmermarked
Endeligt regnskab mere positivt end forventet
Kontingent/spillerlister
Mette efterlyser diverse lister fra trænerne/de holdansvarlige
Fortsat en håndfuld ubetalte kontingenter fra sidste år
Næste kontingentopkrævning (på samme niveau som sidste år) udsendes lige efter første
turneringsrunde d. 2.10. 2. rate opkræves 1.2.12.
Tidtagning/speaker/musik
Anette laver fordelingsplan over tidtagninger
Carl-Eric vil godt løfte speakeropgaven
Poul Erik spørges om han kender en, der kan og vil hjælpe med musikken.
Billeder/opslagstavlen
Vi starter en ny fotograferingsrunde, da rigtig mange hold trænger til en opdatering.
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