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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2014 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden. 

Intet nyt 

3. Nyt fra kassereren. 

Alt ok. Penge begynder at komme ind via klubmodul. 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC) 

Fodbold: der har været lidt omkring opsætning af bander i hallen. Torben har trådt til og 
der er lavet en aftale.  

GKIC: intet nyt 

Tennis: intet nyt 

MTB: intet nyt 

Motion: intet nyt 

Volley: godt gang i holdene. Mange deltagere. 

Gymnastik: et par børnehold skal har for få tilmeldte. De forsøges i første omgang slået 
sammen. Status gøres senere. Evt. opstart af zumbahold efter jul. 

Idræt i Dagtimerne: Lidt problemer med tilmeldinger. Nogle har ikke dankort, nogle har 
ikke pc. Dette forsøges afhjulpet via forskellige tilbud/løsningsforslag. 

5. Status på kontingentopkrævninger og –indbetalinger. 

Gennemgået 

6. Status på to-do fra sidste møde. 

Gennemgået 

7. Gennemgang af ’Klubmodul’ 

Gennemgået 

8. ’Indkradsning’ af penge (kontingenter) 

Gennemgået – der sendes yderligere info ud til udvalg med tilbud om ”minikursus” for 
trænere / udvalgsmedlemmer i klubmodul på aftener hvor de i forvejen har møder. 

9. Oprettelse af events (Spar Cup, Dayz Løb) 

Diskuteret 

10. Infomøde med trænere, instruktører, udvalgsmedlemmer mm. (Fællesudvalgsmøde?) 

Der sendes mail rundt om dette til udvalgene 

11. Status på planlægning af fællesudvalgsmøde, ADHD. 

Bliver til marts/april 

12. Ny hjemmeside – emne til ny webmaster. 

Webmaster er fundet. 

13. Reservation af træningstider i hallen og gymnastiksalen, sæson 2015-2016. 

Brian sender påmindelser rundt om dette 

14. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamling 2015. Nye emner? 

 

Referat af bestyrelsesmøde – onsdag den 19. november 2014 
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Et tilsagn (90%) modtaget. Der arbejdes videre på at finde endnu et medlem. 

15. Julefrokost. 

Afholdes d. 17/12. 

16. Evt.  

Intet 
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