Bestyrelsesmøde d. 9.10.12
1. Ungdomsudvalget

Klubberne er ligestillede i samarbejdet, der er ingen moderklubber.
Vigtigt at der afholdes møder/samtaler, da kommunikation pr. mail alt for let
kan føre til misforståelser. Al information skal deles, så den enkelte kan handle
på småting. Store sager skal man tale sig til fælles fodslag omkring.
Bestyrelsen opfordrer til at udvalgene aflægger besøg i hinandens haller, så
man kan snakke løbende med hinanden.
Vi skal have fundet en træner/forælder og en U16 spiller, der i samarbejde med
en hjælpetræner fra U8, vil stå for at lege med U4 og U6
U10 er tilmeldt turnering.
Håndboldworkshops første søndag samt mandag i uge 42 har ikke modtaget
tilmeldinger. Hvis ikke der seneste d. 10.10 er tilmeldinger kan aflysning blive
nødvendigt. Med få tilmeldinger afvikling over en dag.
Næste arrangement bliver placeret som natstævne mellem jul og nytår! Sæt
kryds i kalenderen nu.

2. Seniorudvalget

Pernille Bønlykke er indtrådt i seniorudvalget.
Per B er opmærksom på at sende beskeder videre, hvis nogle sidder over. Det
er til enhver tid bedre at spille sig i form på et lavere niveau end at sidde
over.
Per forsøger at få tilbagemeldinger fra spillerne, så han kan skaffe sig et
overblik.
Der afholdes i januar derbydag, hvor alle hold præsenteres.
Per vil gerne koble fælles indløb mellem voksne og børn sammen med fælles
træning.
Allan bestiller nye nøgler til dem, der mangler, og inddriver nøgler fra afgåede
trænere.
Der efterlyses speakere/musikstyrere. Brian vil meget gerne høre, hvis DU
kender nogle, der kan løfte opgaven. Ellers kontakter han U18 og evt. de unge
på IT-college.
3. Økonomi

Alle restancer er betalt.
Nye kontingentbetalinger er på vej ind.
Regninger til sponsorerne er ikke sendt ud endnu

4. Landspokalkampen

Alle regninger er endnu ikke modtaget. Vi håber, arrangementet kommer til at
hænge sammen.
Vi har modtaget 100 VIP-billetter til kamp i Randers. De skal især bruges af
dem, der hjalp på dagen. For ikke at støde sammen med vores egne kampe,
arbejdes der på at bruge dem til en lørdagskamp. Forældre, der transporterer
de unge mennesker til kampen, skal selvfølgelig også have en billet.

5. Arrangementer

Der er Energimesse d. 3.11 og Linie 3 d. 10.11.

Preben V har sprunget akillessenen og kan derfor ikke påtage sig noget fysisk i
lang tid. Han kan dog godt klare det, der kan ordnes via telefon eller mail.
Hjælpere er næsen på plads.
6. Eventuelt

Ole laver enkelte rettelser til hjemmesiden.
De forskellige udvalg skal selv holde øje med, at det er de rigtige personer, der
er nævnt. Hvis ikke det er tilfældet, skal udvalget give Ole besked.
Næste bestyrelsesmøde d. 14.12.12 kl. 17.

