Bestyrelsesmøde d 11 September 2013
Fremmødte: Kurt Pedersen (KP) , Niels Hejslet (NH), jan Nielsen (JN) Poul Lykkegaard (PL)og Henrik
Christensen (HC )
Afbud: Fie Bøgh (FB)
DAGSORDEN
Pk 1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Pk 2. Økonomi
Pk 3. Div. udvalg.
-Sponsor
-Klubhuset
-Senior
-Ungdom
-EGIF
Pk 4. Indkommende post.
Pk 5. Næste møde.
Pk 6. Eventuelt.

-Pk 1 . Godkendelse af dagsorden og referat
-Referatet er godkendt
-KP lægger sidste referat på Facebook og Webside.
-Grundet flytning af sidste B-møde fik vi ikke søgt Tuborg fonden og tilmeldt FIA kursus.
-Årsplan gennemgået.
-PK2. Økonomi
-Pt. budgetteret underskud på 24.000 kr. i 2013. Der diskuteres løsningsmuligheder.
-NH kontakter Conny ang. betaling for vagter ved Oktoberfest.
-NH modtaget 1000 kr. af KP for leje af klubhus.
-Ejendomsskat er 9,05 kr.
-Christian Meldgård skylder nu 9355 kr. og skal til at betale. Poul snakker med ham.
-PK 3 Div udvalg.
Sponsor:
-KP kontakter Frøs bank.
Klubhuset:
-Mangel på oprydning i klubhuset. Rengøringen er ikke god nok i øjeblikket. Vi forventer det strammes op
når Fie kommer hjem.

Senior:
-PL bestiller omklædningsrum til efteråret hos Kim Borg.
-JN og HC får lavet et overblik over hvem der skal have krus.
-KP bestiller når HC har sendt navne på dem der skal have krus.
-Der skal indkaldes til møde når Michael Poulsen er tilbage i DK
Ungdom:
-”Get into Rugby” afholdt med 70 elver på Bakkeskolen.
-På Alleskolen skal ca. 100 elever og prøve, det er Richard der står for det. Det er meningen de skal spille mod Bakkeskole. Målet er at 400 elever har prøvet inden 2014.
-Har været på tur til Trelleborg. Fik sølv til U10. Vi har et godt samarbejde med Århus RK.
EGIF:
-Fitness center færdig i august 2014.
-PK 4. Indkommende post.
-Medlemsregistrering hos DRU. NH ordner.
-Aftaleskema. JN har styr på det.
-DM 7’s d. 12/10 i Erritsø. Vi holder møde d.27/9 kl.15.30 om det.
-Tilbud om at sælge klubhæfter. Vi undersøger betingelserne.
-Tilbud om at tjene penge på at sætte plakater op. Vi siger nej.

Næste møde er Onsdag d.6/11 kl.19 i klubhuset

