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Bestyrelsesmøde 1 - 2019

Mødedato: 13-02-2019

Sted: Christian
Tid: 18:00
Sted: Jørgen
Tid: 18:00
Sted: xxx

Næstemøde: 10-04-2019
Mødeplan:

Deltagere:

[Oversigt over deltagere]
Camilla
Naja
Jacob
Jørgen
Christian
Stig
Lars

Gæst:

Hans Henrik

Agenda:
1.

Gennemgang af udvalg ”Hvervning & trænerudvikling” af Hans Henrik

2.

Drøftelse af Generalforsamling

3.

Fastsættelse af ny bestyrelse

4.

Fokus punkter for 2019

5.

Budget kladde

6.

Bike & burger

7.

Facebook
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Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline

Status

Åbning af Facebook

Stig

Asap

Alt ok

Boost af tøj bestilling

Stig

Uge 7

Alt ok

Møde med DGI vedr. Vækst
pakke

Camilla samt udvalget

Uge 9

Møde den 27/2 2019

Baneudvikling diverse

Christian

Løbende

Tilskudsansøgninger

Naja

Marts 2019

Alt ok

Opgaver til næste møde

Ejer(e)

Budget kladde 2019

Naja

Eventuelt

Ejer(e)
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Notater fra mødet
Hans Henrik giver en rigtig flot gennemgang af de mål og visioner udvalget har for klubben.
Hans præsentation kan ses vedhæftet bilag 1
Som før nævnt er der kommet et tilbud på 9.000,- for at få slået græsset på banen så vi fremover kan koncentrere
os om at udvikle banen og holde det tip top.
HELDIGVIS har vi et meget flinkt medlem (Tak, Carsten), som gerne vil varetage denne opgave så vi kan bruge
pengene mere fornuftigt. Der er også givet grønt lys til nogle friske drenge hvis de skulle få lyst til at bygge flere
sjove features på banen.
Generalforsamlingen drøftes.
Desværre var der ikke så stor en tilslutning som man kunne forvente, men det ser vi som et godt tegn - så må
medlemmerne jo være tilfredse😊
Yderligere var der en god og konstruktiv stemning.
Tak for en god aften.
Bestyrelsens sammensætning
Formand:
Camilla Breck Kjeldbjerg
Næstformand:
Lars Ehlers
Kasserere:
Naja Slot Bundgaard
1 bestyrelsesmedlem: Jørgen Skourup
2 bestyrelsesmedlem: Stig Buchard
3 bestyrelsesmedlem: Christian Bach
4 bestyrelsesmedlem: Jakob Green
Fokuspunkter for 2019
- Udvalget for stor fokus i 2019
- Mere synlighed i lokalområdet
- Udvikling af banen
Christian vil gerne stå for at kontakte evt. personer som vil være med til udviklingen af banen samt invitere til
Banedage/arbejdsdage, hvis behovet opstår.
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Bike & Burger
Vores holdning er at arrangementet skaber en god stemning og fremmer fællesskabet.
Har man forslag eller ideer omkring tirsdagstræningen som rammer en B&B dag tages det igennem bestyrelsen
først.
Facebook
Kort og godt forsøger vi at åbne den op så den er offentlig og så tager vi løbende en status af den nye åbning.

Tak for god mad og en god aften
Vi ses den 10/4
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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