
Mødereferat bestyrelsesmøde d. 15. juni - 2015.
 
Deltagere: Ib G., Casper, Torben, Frank og Johnny. Afbud fra Kenneth.
 
1. Siden sidst (17.3.15)
 
Kort resumé af sidste møde:
 
Sidste møde var et "sæsonstartsmøde". Vi fik aftalt baneklargøringsdatoer og Åbent Hus arrangement til 2. 
maj.
Træningsdage - tidspunkter og trænere blev besluttet. Vi fik drøftet hvilke turneringshold, vi skulle tilmelde 
FTU's holdturnering.
På generalforsamlingen blev der ytret et ønske om muligheden for at kunne booke faste tider, og det 
besluttede vi, at arbejde videre med. Torben ville undersøge om vi kunne håndtere det it-teknisk etc. og 
formulere et regelsæt.
Vi besluttede at producere vores PR-tryksag igen i år, men denne gang med frivillige omdelere. Det er for 
omkostningstungt i porto.
Bemanding til loppemarked sørger Ib for. Det falder igen sammen med baneklargøring, så vi må dele 
opgaverne lidt. Det er vigtigt at vi også "viser ansigt" til loppemarked.
 
2. Økonomi/medlemsstatus
 
Torben kunne oplyse om medlemsfremgang i forhold til sidste år. Der er p.t. 193 medlemmer - en fremgang 
på 25. Der er stadig ca. 10 medlemmer som endnu ikke har betalt, så måske runder vi de 200 i år.
Frank oplyste at saldoen d.d. var på kr. 126.986 og alle regninger pr. d.d. var betalt. Det er flotte tal.
Frank gjorde også opmærksom på at kommunen ikke kan lide begrebet "familiekontingent". Det har noget 
med tilskud at gøre. Det følger vi lige op på.
 
3. Vi fik en status fra afdelingerne. 1.+2. holdet klarer sig uden træner i år. Christoffer Rasch og Kenneth er 
lidt tovholder.
Det går også fint hos juniorerne. Der er ikke så mange af de små i år - flest piger. Der er tilmeldt 2 
turneringshold. Vores U14 piger
deltager i drengerækken. Det er sejt.
 
4. Faste tider - problematik "Ib Hansen"
 
En veterangruppe på Rugaardsvej har svært ved at rette sig efter de regler som er formuleret vedr. faste 
tider og sagen har udviklet
sig til en konflikt, som vi skal have løst. Bestyrelsen har modtaget en noget ubehøvlet formuleret mail, som 
vi besvarer. Vi kan ikke "bøje" reglerne mere end vi i forvejen har gjort.
 
5. Banepasning. Vi er ikke helt tilfreds med vores nuværende banepassers indsats. Ib tager kontakt og følger 
op. Måske skal vi finde en anden. Der er lidt forskellige holdninger til dette.
 
6. Eventuelt. Der var ikke noget.
 
7. Dato for nyt møde.
Vi aftalte ikke nogen ny dato, men Ib indkalder til nyt møde i oktober/november. 
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