Bestyrelsesmøde d. 19.10.11
1.

Kontingent
Mette mangler navne på nye spillere og besked om hvorvidt andre er holdt.
Irene vil tage fat i de personer, der fortsat skylder kontingent fra sidste år
Det har været et stort arbejde at gøre klar til at opkræve kontingent pr. mail. Det ser
imidlertid ud til at komme til at fungere godt.
Med listernes oprettelse kan vi også kommunikere anden ud ad den kanal.
Personer, der kun deltager i DGI`s turnering kan nøjes med at betale kontingent som passive
medlemmer. De dækker i forvejen selv de fleste udgifter, ved deltagelse i turneringen.

2.

Indvielse af nyt klubrum.
Der bliver meget snart sat møbler ind i lokalet, så det er klart til indvielse d. 27.11. Der vil
blive enkelte indslag i forbindelse med indvielsen.

3.

Tøjsituationen
Så skulle alle hold have fået tøj at spille i, så fotografen kan komme på besøg, for at forevige
alle
Der er endvidere bestilt trøjer til trænerne

4.

Arv
Mette har lavet oplæg til, hvordan arven kan administreres, fordeles osv. Dette skal justeres,
behandles igen og efterfølgende offentliggøres, så der kan søges midler fra puljen

5.

Materialer
Desværre har vi igen mistet rigtig mange herrebolde. Der var lige indkøbt nye, men inden de
nye boldvogne blev leveret, var de desværre væk. Irene tager hånd om, at der kommer
”indmad” i vognene, så bolde i fremtiden ikke kan fjernes. Samtidig indkøber hun igen nye
bolde
De mindste må klare sig med de streetbolde vi allerede har. Der er ikke pt. økonomi til at
indkøbe nye/flere.

6.

Banko
Irene afklarer hurtigst muligt med GIC, hvornår vi kan afholde banko. Der bliver stort behov
for hjælpere både til at skaffe præmier, sætte borde frem, rydde væk igen samt hjælpe
undervejs.

7.

Nye initiativer
Bestyrelsen har ikke overskud til at løfte flere initiativer. Skal der sættes mere nyt i værk,
skal flere på banen med varme hænder.

8.

Økonomien
Vi har på det seneste afviklet flere arrangementer, der har givet underskud. Det drejer sig
dels om Giffer Cup og dels om Byens Bedste Bal. Især sidstnævnte gør, at vi ser bunden af
pengekassen alt for tydeligt. Samtidig er kontingentopkrævningerne kommet sent ud i år på
grund af den omfattende omlægning.
Heldigvis gav CL-arrangementet både penge i kassen samt stor anerkendelse fra Viborg HK.

9.

Efterlysning af folk, der vil gå ind i seniorudvalget og aktivitetsudvalget.
Lige om hjørnet venter forhandlingerne med trænerne næste år. Brian har derfor hårdt brug
for nogle af damespillerne at sparre med i denne proces. Serie 4 har en mulig kandidat, men
hun har ingen holdning til træningen, da det hold ikke træner. Jyllandsserien og Serie I
opfordres kraftigt til at komme på banen.

10.

Skolevagter
Vi er blevet bedt om næste år at stille med nattevagter til Kattegat Cup. Den opgave siger vi
ja til at løfte

11.

Eventuelt
Der ligger fortsat nogle uløste opgaver og venter på at få opmærksomhed. Allan har lavet fin
oversigt over disse

12.

Næste møde
D. 29.11 kl. 19 mødes bestyrelsen igen

