Bestyrelsesmøde D 28/3-12
Hos FIe
Fremmødte:

Kurt Due Petersen (KP)
Poul Lykkegaard (PL)
Niels Hejslet (NH)
Fie Laura S Bøgh (FB)
Eilif Sørensen (ES)

Afbud:

Henrik N Christiansen (HC)

PK.1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
PL spurte om det var ham der skulle bestille bus og opkridtning? det er det men
opkridtning køre nu og det var kun bus til Aalborg.
Godkendt
Årsplan gennemgang
PK.2 Økonomi
NH spurte, hvem han skulle sende regningen til hos TGI for vores kontrollør job, NH
tjekker selv deres hjemmeside for svar.
Der skal lige tjekkes busregning, de har ikke altid styr på det.
Der er kommet ca. 2000 kr. ind i gamle bar gæld, godt arbejde af Nico.
NH undersøger om vi kan få en slags PBS eller hvad det koster at komme på PBS.
PK.3 Div. udvalg
Sponsor
ES sender sponsor mappen til KP, KP sætter sponsor politikken med den nye ordlyd ind.
ES sender logo til alle sponsor til KP så de kan komme på hjemmesiden.
PL får printet en liste ud over alle firmaer i Fredericia.
KP sender JJA logo til ES til trykning på spillerbuks.
Vi skal kikke på alle FHK sponsor da de alle er blevet fristillet af FHK.
ES tager kontakt til Den Engelske pup for logo til trøjer.
Klubhuset
På alle trænings – kampdage låses baren af, når der ikke er nogle tilstede der kan passe
den.
Max byttepenge 150 kr. resten ligges i boks, som NH tømmer 2 gange om ugen.
Der skal handles i Brugsen, der har vi konto og det er også en sponsor.
Der er uddelt NYE nøgler til køkken døren. Nøgle liste er vedlagt dette ref.
Der ønskes et lille køleskab som kan stå i baren, det kommer når alle har betalt
kontingent.
Bestyrelsen tager en snak med udvalget om nye tiltag torsdag d. 29-03 2012
Senior
Problemer med nøgler PL henviser til KP.
Det går fint til træning.
De er meget trætte af den tabte pokalkamp.

Ungdom/Kvinder
Det ser lidt skidt ud for kvinderne, frafald hos os og skader hos jyske piger.
Hos ungdom er der kommet 3 nye.
Der har været forældremøde, flot fremmøde. Ingen problemer med at få dem til at køre,
nogle ville ikke havde noget for det, et evt. overskud på den konto går i ungdomskassen.
Ungdom står for salg af tandbeskytter evt. overskud går i ungdomskassen.
EGIF
KP-ES har været til møde om den nye fritids politik, der er sendt høringssvar samlet fra
EGIF til kommunen.
Badminton har lejet møde 3 til kondirum, har spurt os om det også var noget vi kunne
bruge, Bubsi og Nico syndes godt om det. KP undersøger evt. pris.
Hal fordelings møde den 11-04 2012 kl.19.00
PK. 4 Fremtidens klub.
FIA møde med next step og Michael Trolle, det er ikke noget vi skal deltage i.
PK. 5 Indkommende post.
Der er kommet en invitation til et arrangement i byen, vi læser mailen og melder tilbage til
KP om vi mener det er en god ide.
PK. 6 EVT.
Til næste hjemmekamp uddeler FB overskuddet fra klubfest.
KP – NH har været til møde om Conventus når det kommer op at køre bliver det rigtig godt
til at lave medlems reg.. – kontingent opkrævning – møde indkald – arkivering af referater.
Næste møde
02-05 2012

Godkendelse af referatet.

_______________________
Kurt Petersen

_____________________________
Niels Hejslet

_______________________
Fie L S Bøgh

_____________________________
Eilif Sørensen

_______________________
Henrik N Christiansen

_____________________________
Poul Lykkegaard

Nøgle liste
Lange

nøgle 1

Rune

nøgle 2

Kevin

nøgle 3

Fie

nøgle 4

Niels

nøgle 5

Kurt

nøgle 6

