Bestyrelsesmøde d. 19.6.13
1.

Trænersituationen:
Vi søger med lys og lygte i forældrekredsen, om der er nogle, der kan hjælpe
Christina Wetche som praktisk koordinator. En sådan person kan sørge for
kampsedler, give besked om stævner, sørge for holdets mailliste er opdateret
osv…..

2. Arrangementer
Det har været et stort arbejde at finde hjælpere til Djurslands Bank i år. Selv
om U16 og U18 kom på banen og også ydede en fantastisk indsats, måtte der
købes hjælpere udefra. Det var en rigtig god oplevelse at se de unge blive
oplært af de mere rutinerede hjælpere.
Mange fra Prebens database kunne ikke ved havnejubilæet. Carl Eric fik skaffet
ekstra, og veteranerne trådte i karakter. De var glade for opgaven og kommer
gerne igen.
Det er uhyre vigtigt at trænerne bakker op om, at de forskellige hold skal
hjælpe til hen over året. Det er også vigtigt at opgaverne er overskuelige.
Endelig skal vi passe på ikke at bede vennerne om hjælp så tid, at de kører
træt.
Vi skal have flere forældre på banen som hjælpere.
Senest er vi blevet bedt om at stille med vejanvisere og vanduddelere i
forbindelse med Junior Chambers maratonafvikling 17. august. PREBEN VIL
GERNE HØRE OM , HVEM DER KAN, HURTIGST MULIGT.
Kræmmermarked, med veterantræf indlagt, nærmer sig. ALLE tidligere og
nuværende medlemmer er velkomne til at deltage i veterantræffet, men skal
huske at tilmelde sig/bestille mad hos Klaus Hansen.
Vi forventer, at vi også i år skal være nattevagter ved Kattegat cup d. 25 –
28.7
Af håndboldrelaterede arrangementer er et natstævne i støbeskeen. Det
afvikles den 27.9. Den 8.9 afvikles håndboldskole. Samtidig skal forældrene
høre om klubbens værdier, ideer, forventninger.

3. Årshjul

Kendte ting indskrives løbende. Bestyrelsesmøder afholdes i jan, marts, maj
(afrunding og vision), august, okt. Generalforsamling i marts. Trænermøde
26.8.13. Der skal indføres UU og SUmøder samt spillermøder.
Afslutningsfesten for spillere og hjælpere vil fremover altid være fredag efter
påske (næste år 25.4) Børnenes afslutning altid sidste torsdag inden påske
(næste år 10.4) Djurslands Bank 2. onsdag i marts Kræmmermarked starter
altid 2. torsdag i juli. Junior Chambers 17.8.13

4. Materialer og partnere.
Klaus og Pylle har gjort et virkeligt flot stykke arbejde med at få Tusseklubben
op at køre. Den starter op i august selv om der stadig søges flere medlemmer
end de nuværende 30. Medlemmerne afholder arrangement i både efterår og
forår.
De fleste sponsoraftaler er fornyede for endnu en 2-årig periode.
Vi har fået tildelt træningstider. Når de er fordelt kommer de på nettet.
Der er kommet ny forpagter i cafeteriet.

5. Deadlines mv. i den nye turnering
Næste sæson kan man MELDE sig til at spille i serie 1, selv om man ikke havde
hold der sidse år. Der fyldes op til 24 hold efter ”først til mølle”princippet.
I både serie 2 og serie 3 skal vi tilmeldes, selv om vi spillede der sidste år
Serie 4 er lukket. Man kan ikke rykke op herfra.
Deadline for tilmelding af hold er d. 6.8
Vi skal have besked omkring pigerne i serie 1 hurtigst muligt.

6. Eventuelt

Til orientering følger regnskabet normrytmen

