Bestyrelsesmøde d. 29.11.11
1.

Referat fra sidste møde
Arven: Det vil fremgå af næste kontingentopkrævning til ungdomsspillerne, at det er muligt
at søge kontingentfritagelse på de af bestyrelsen vedtagne præmisser.

2.

Aktuel økonomi
Klubben har pt. kontingentrestance på 10.000 kr. Det er uholdbart. Holdlederne skal melde
tilbage, hvem der spiller og hvem der evt. ikke spiller længere
Kun den materialeansvarlige kan bestille tøj ved vores sponsor. At andre har været på banen
betyder f.eks., at der er bestilt tøj til 3 hold, hvor der kun er medlemmer til 2.
Vi er på vej med at finde en ny person til at være ansvarlig for hjemmesiden, da Irene efter
lang tro tjeneste ønsker at blive afløst.

3.

Ungdomsudvalget
- Sabine holder pause til februar, da hun skriver opgave
- UU er i gang med at lave træneraftaler til næste sæson
- Fælleshold bør spille i fællesholdenes trøjefarve. Det er alt for dyrt med flere sæt tøj
til et hold
- Der mangler hjælpere til at gøre status i KIWI d. 28.12 kl. 19 – 23. Kontakt din
holdleder/dit barns holdleder, hvis du kan give en hånd med!

4.

Seniorudvalget
Der arbejdes ihærdigt for at få trænere til næste sæson på plads.

5.

Det har endnu ikke været muligt at finde en tømrer, der vil fremstille en træboldkasse, så vi
kan sikre, at vores bolde ikke forsvinder fra boldrummet. Kasserede bolde sendes til Kenya
Det har været MEGET frustrerende, at trøjer, bestilt i august, først er klar til 4. spillerunde.
Irene ønsker ikke længere at løfte opgaven med at være materialeansvarlig.

6.

Interesse og behov for fysioterapeut
Bestyrelsen ønsker direkte henvendelser, hvis der er noget, der skal tages stilling til.

7.

Fremtidslinie for GIF-håndbold
At afholde en fælles debatdag herom, synes bestyrelsen er en rigtig god ide. Men hvordan
udbredes ideen, så medlemmer og trænere også deltager. Kun herved bliver en sådan dag af
værdi.
Lige nu har bestyrelsen mere brug for et udvidet netværk til at løfte PRAKTISKE
OPGAVER. Tordenskjold har for travlt.

8.

GIFFERCUP
Der arbejdes på at finde en ny sponsor

9.

Banko lørdag d. 10.12
Preben Vand har styr på hjælpere på dagen. Der arbejdes fortsat på at skaffe præmier.
Det er MEGET VIGTIGT at medlemmerne og deres familie bakker op om arrangementet.
Klubbens underskud SKAL bringes af vejen for at sikre eksistensgrundlaget!

10.

Samarbejde med Viborg HK
Vi indgår i fremtiden som samarbejdspartner for Viborg HK. Allan sørger for at sende en
klubtrøje til Viborg

11.

Forårsmesse
Niels Peter Gleerup har meldt sig til at være vores repræsentant i styregruppen

12.

Præsentation af hold
2. hjemmestævnedag bliver der, hvor de fleste hold kan præsenteres for sponsorer og
publikum
Brian vil gerne være Preben behjælpelig med at lave den mest hensigtsmæssige
turneringsplan efter jul. Der er rigtig mange forskellige hensyn, der skal tages, for at denne
bliver optimal.

