Bestyrelsesmøde D
D.02-03 2012
I mødelokale 2
Erritsø hallen

Fremmødte:

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

Afbud:

Ole Bang (OB)

PK.1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Godkendt
Årsplan gennem gået for marts. PL bestiller omklædning - bus og opkridtning
PK.2 Økonomi
NN gennemgik Budget for 2012 og 13
PK.3 Div. udvalg
Sponsor
Vi har fået lavet sponsor materiale, som kan fås ved at kontakte Eilif.
ELP i Taulov har tegnet kontakt på 10 rygge de næste to år
Der er kontakt til Pallefabrikken vi venter på svar.
Mandag D. 19-03 2012 holder vi sponsor møde for alle spiller der har nogle gode idéer.
KP kontakter Ole Nicolajsen for pris på tryk af sponsor mappe
Klubhuset
Den skyldner liste som var i baren er næsten krævet ind 3000 kr.
Axø stopper som bar formand.
Baren bliver afløst når der ikke er nogle i huset. Der skal så altid stå en kasse sodavand
og en kasse øl i det lille køleskab i baren.
Senior
Workshop for senior spiller var en kæmpe succes med 25 deltager, der er kommet en god
tone og disciplin på holdet.
Der skal bruges bane med lys til efteråret, PL snakker med fodbold
Pokalkampen mod FRK skal spilles før den 31-03 2012 hvis ikke vinder vi.
Christian Meldgaard skal til at betale af nu PL snakker med ham.
Der er kommet to nye spiller en fra Holstebro og em franskmand som bor i Odense.
Ungdom
12. maj skal vi afholde kvinde stævne i Erritsø, KP finde ud af hvor mange baner vi skal
bruge. PL bestiller omklædning.
Ungdom starter ude i uge 10.
Der er forældre møde 15-03 2012.

Når vi afholder et arrangement, Så som feriesjov, sjovlørdag og div. skoler skal vi
indberette det til DRU, de kan tjene penge på det.
KP har bestilt prøver på tøj til kvinderne, der er lang ventetid KP kontakter dem igen.
Holm er her kun til sommer så skal vi finde en ny træner.
EGIF
Sporten giver forsat underskud, men den forsætter
Sjovlørdag forbliver også men flytter måske til fredag.
Lasse stopper som formand og Lars Bøgebjerg overtager.
Der er møde i Hallen den 12-03 2012 om det fælles hørings fra EGIF til kommunen, KP
eller ES deltager.
PK. 4 Fremtidens klub.
PK. 5 Indkommende post.
Vi har fået tilbudt en stand til Lyng familie løbet hvor vi kan profilere sporten, vi takker nej
PK. 6 EVT.

Næste møde
28-03 2012 kl. 19.00 hos Fie

Godkendelse af referatet.

_______________________
Kurt Petersen

_____________________________
Niels Hejslet

_______________________
Fie L S Bøgh

_____________________________
Eilif Sørensen

_______________________
Henrik N Christiansen

_____________________________
Ole Bang

