Bestyrelsesmøde d. 2.2.12
1. UU og SU har ordet
Desværre ingen deltagere fra disse udvalg. Bestyrelsen ser frem til at høre nyt
2. Økonomi
Denne er MEGET anstrengt. Der er næsten ingen penge på kontoen, så det haster med at få
indbetalt næste kontingentrunde.
Trænerudgifterne er en meget stor post på udgiftssiden. Er den for stor?
Bankospillet i december gav intet udbytte
En ny sponsorkontrakt til Giffercup ser ud til at være på vej.
Karin skal komme med oplæg til en ny kontingentmodel for motionister som skal bringes op
på generalforsamlingen.
3. Aktiviteter i nærmeste fremtid
Hjemmestævner:
Desværre glemmer tidtagerne at ringe resultaterne ind og de sidste at sende kuverten til
JHF. Vi får til stadighed rykkere efter disse. DER SKAL STRAMMES OP.
Det er svært at organisere en fornuftig måde at få hængt reklamer op og at få dem taget ned
igen. Resultatet er at opgaven hænger på de samme altid. HER KAN GODT BRUGES
HJÆLP.
Messe afholdes 21 – 22. april.
Klaus H har erstattet Niels Erik G, der er sygemeldt, på fortrinlig vis.
VI FÅR BRUG FOR EN DEL HJÆLPERE TIL AT LØFTE VORES ARBEJDSOPGAVER.
Ørkenens sønner d. 25.2.
Preben Vand koordinerer hjælpernes indsats med bl.a. billetkontrol og pladsanvisning.
Generalforsamlinger
- Vores egen afholdes ONSDAG D. 28.3. Husk at møde op. Det drejer sig jo om DIN
FORENING.
- Djurslands Bank afholdes 21.3. Preben Vand modtager besked om, hvem der kan hjælpe.
DER ER BRUG FOR RIGTIG MANGE HJÆLPERE.
Kattegat Cup: Kim er kontaktet, men vi har endnu ikke fået tilbagemelding om ønsker til
vores arbejdsindsats.
Strandhåndbold: Preben og Karin afholder møde med JHF d. 28.2
Spillertrøje til Viborg Samarbejdsklub: Irene kontakter Bjarne Nygård for at få fremskaffet
den ønskede trøje
Samarbejde: Kristine Kogsted Pedersen fra Norddjurs Kommune er en rigtig god person, at
have kontakt med. Hun reagere altid hurtigt på de henvendelser vi har til hende.
4. Samarbejdsmuligheder
Bestyrelsen har modtaget et godt oplæg fra Klaus H.
Allan kontakter Klaus og beder ham gå videre med indsats A, i håb om at få et skriftligt
oplæg til at sende rundt, så temaet kan debatteres til generalforsamlingen.
5. Næste møde
Onsdag d. 7.3 kl. 16.30
Karin Bønnerup

