Bestyrelsesmøde d. 12.2.2013
1. Generalforsamling: Der indkaldes hertil MANDAG D. 18.3. KL. 19, selv om det
betyder, vi har brug for fremmøde fra hjælpere og medlemmer to gange i samme uge. Vi
skal have valgt en NÆSTFORMAND, hvilket vi har manglet i et år nu. Desuden er
SEKRETÆR posten på valg.
Vi vil gerne have en debat med medlemmerne omkring reglerne med kontingent, så det
vil være dejligt, hvis mange kommer og giver deres besyv med.
2. Ungdomsudvalget
Der arbejdes pt. ihærdigt på at finde trænere til næste år. Vi hører gerne fra
interesserede.
3. Seniorudvalget
På herresiden er der stor glæde og tilfredshed med at Bjørn, Carsten og Poul fortsætter.
Der afholdes møde med trænerne d. 14.2 med henblik på at afklare ønsker og behov for
næste sæson.
Damesiden udtrykker ønske om, at der oprettes holdfællesskab med Åstrup. Pernille
arbejder videre med sagen, da det er spillerne, der er de proaktive i denne sag. Brian og
Klaus kan komme på banen senere. Hvis der kommer positivt udfald på denne indsats,
skal alt være bragt i orden ved udgangen af marts.
4. Hjemmesiden/Økonomi
Vi har ikke helt tiltro til, at bogholderisystemet knyttet til hjemmesiden vil virke, og
fortsætter derfor med at rundsende mails ved kontingentopkrævning. Der er lige
udsendt nye opkrævninger for 2. periode. Stadig enkelte, der ikke har betalt for første
runde!
Til generalforsamlingen skal bestyrelsen fotografers, så deres foto og diverse oplysninger
kan komme på.
5. Sponsorer/Partnere
Der har været en kæmpe interesse for at få klubbens flotte dragter, hvilket jo er alle
tiders. På den måde bliver der flot eksponering af vores sponsorer.
Heldigvis ser det ud som om alle gerne vil fortsætte. Klaus er godt i gang med diverse
forhandlinger. De skal være færdige til 1.4.
6. Veterantræf.
Klaus H og Karin B inviterer håndboldvenner og veteraner til hyggedag i klublokalet d.
10.3 kl. 15. Der skal kikkes i scrapbøger, fortælles historier, sted- og tidsfæstes
dokumenter. Håbet er, at der er interesse for at arrangementet bliver gentaget 2 gange
årligt i fremtiden.
7. Samarbejdspartnere
På damesiden samarbejder vi med Randers, og det vil vi gerne blive ved med.
Samarbejdet med Viborg bliver lagt lidt på hylden. På herresiden vil vi gerne dyrke
Bjerringbro/Silkeborg. Klaus tager første kontakt. På sigt håber vi denne opgave kommer
til at ligge ved næstformanden.
8. Arrangementer
Derbydagen var en festdag med rigtig flot opbakning. Arrangementet vil blive gentaget
næste år.
Minihåndboldskole for U& - U8. Vi samarbejder med JHF om gennemførelse af et 6 timer
langt arrangement med sjov for de mindste.
Preben efterlyser hjælpere til servering til Generalforsamlingen i Djurslands Bank d. 20.3
Vær opmærksomme på, at der snart via hjemmesiden kommer udmelding omkring
afvikling af afslutnings-/hjælperfest.
Vi har igen sagt ja til at løfte nattevagter ved Kattegat-Cup
9. Strandhåndbold
Vi har desværre måttet meddele JHF, at vi ikke kan overkomme at løfte opgaven.
Sportscafeen i GIC
Valdemar har haft indkaldt til møde, og vi ser frem til, hvilken løsning han vælger,
ud fra de afgivne kommentarer
11.Forsikringer En forsikring bliver snarest opsagt, da de andre dækker behovet.

