Bestyrelsesmøde d. 9.8.12
1. Ungdomsudvalget
UU består af Charlotte Winding, Lotte Bjerre, Per og Anette F (Børneattester)
Der er trænere til alle hold. Til U-14 drenge mangler der imidlertid en. Charlotte prøver at
finde ud af, hvor mange spillere der reelt er, og om en forældre vil hjælpe Monica.
UU snakker til trænermødet med trænerne om ideer til/ interesse for at afvikle ture med
holdene.
Vi besluttede at indskrive i trænerkontrakterne, at der allerede ved juletid afholdes
evalueringssamtaler
2. Ungdomskonsulenten
Per er tovholder i en stor træningsweekend søndag i uge 41 og mandag i uge 42 for alle
ungdomsspillere. Afvikles i samarbejde med DGI. Der vil være fokus på hurtig midte,
offensivt forsvar og faldteknik i hver sin hal. Alle skal gennem alle 3 temaer. Der vil
sandsynligvis være behov for at skaffe ekstra hjælpere, især hvis der arrangeres overnatning
og fællesspisning.
En gang om måneden (en fredag/lørdag) afholdes interne kurser, hvortil der er mødepligt.
Hold og spillere er velkomne til at komme med forslag til, hvad der skal arbejdes med.
Fællestræning, hvor damespillere arbejder sammen med børnehold, afvikles umiddelbart op
til turneringsstart
Per ønsker at deltage i opstartsmøder, og efterlyser datoer for disses afholdelse.
3. Seniorudvalget
SU har kun Brian J som deltager. Han skal det næste år på uddannelse, så der bliver sikkert
brug for hjælpere, til at løfte hans opgaver.
Brian giver selv besked om, hvilke opgaver han har brug for hjælp til og hvornår.
Der har været tilgang af spillere både på herre- og damesiden.
4. Tøj/sponsor/materialer

Der er indgået samarbejdsaftale med Hummel om spilletøj. Vi skal skifte til deres mærke
løbende hen over de næste 5 år.
Der indkøbes i første omgang Hummeltøj til hjælpere
Desuden indkøbes 3 sæt overtrækstrøjer, hvorpå Hummel reklamerer. Trøjerne bruges til
hjemmestævner og til når Klaus fotograferer holdene.
5. Bestyrelsen

Der mangler fortsat 1 medlem i bestyrelsen!
6. Evaluering af strandhåndbold

Det var igen en meget hyggelig dag for deltagerne. Set fra bestyrelsens stol er der imidlertid
alt for meget arbejde på for få personer i forhold til det økonomiske udbytte for klubben.
Ungdomshold har fået tilbudt at løfte opgaven. Det bliver så også dem, der stryger
fortjenesten.

7. Evaluering af kræmmermarked
Trods faldende fortjeneste er Kræmmermarked fortsat vores største ekstraindtjening. Vi
håber på til næste år, igen at kunne hæve indtjeningen.
8. Kommende arbejdsopgaver
- Preben skal finde dommere til firmaidrætsstævner
- Vagttjansen ved Kattegat Cup var en fin arbejdsopgave, som vi håber bliver
tilbagevendende
- Linie 3 kommer til GIC d. 10.11. Der bliver brug for hjælpere i stil med det behov,
der er til Ørkenens Sønner
- Forårsmessen glæder vi os til at indgå i igen d. 13 – 14. april
- På næste møde fastlægger vi dato for vores generalforsamling, så den ikke kolliderer
med den Djurslands Bank afholder.
9. Diverse

-

Økonomien ser pt. ud til at hænge sammen
I forbindelse med Sportigans fødselsdag sidste weekend i sep. er vi blevet bedt om
at arrangere noget streethåndbold
Fælles præsentation af klubbens hold forventes afviklet til de første hjemmekampe i
januar
Klaus arbejder med at afholde event for ungdomsspillerne fra U6 – U10
Bestyrelsens kommende møder afholdes: 9/10, 14/12 og 5/2

