
Mødereferat bestyrelsesmøde d. 25. november - 2015. 
 
1. Referat fra sidst -  15. juni i klubhuset blev godkendt.
 
2.  Økonomi/medlemsstatus.
 
Det ser godt ud. Torben oplyste at vi p.t. er 208 medlemmer - det højeste antal i mange sæsoner.
Frank oplyste at saldoen på vores konto d.d. var 101.000 kr og alle store regninger var betalt.
Kommunen kan ikke acceptere den måde vi "strikker" vores familiekontingent sammen på, så det 
bliverjusteret til næste sæson.
 
3. Evaluering af udendørssæson.
 
1. holdet rykkede op i 1. division igen - fra en delt 2. plads. Vinderen var "låst" og kunne ikke rykke op.
En stor udfordring venter. Fynsserien sluttede udenfor oprykning og 3. holdet i bunden af serie 1.
Veteranholdet havde det svært i en stærk række. Vi havde 2 juniorhold tilmeldt. Ingen af holdene fik spillet
alle kampene pga aflysninger/afbud etc ? . FTU har store udfordringer her.
Vi fik også med "hiv og sving" gennemført klubturneringen.
 
4. Baner/anlæg.
 
Johnny's forsøg med at sprede salt i kanterne for at komme i "bund" med græs/ukrudt har hjulpet, så vi 
besluttedeat fortsætte med salt-modellen næste år. Mht lugning etc. skal vi finde enten en ny fast mand eller 
en gruppe af frivillige.
Vi havde lidt problemer med lyset på Vintermosevej i slutningen af sæsonen, og måtte tilkalde en elektriker. 
Ledningsnettet trænger til et eftersyn, og der bliver også behov for nye/brugte lamper. Johnny vil tage 
kontakt til en elektriker for at få et tilbud på en total renovering, og så må vi se, om vi kan finde finansiering til 
det. Ib undersøger, om vi evt kan få et par af de brugte fra fodboldgrusbanen.
Ruko-systemnøgler er blevet vildt dyre - vi må undersøge billigere løsninger - de "gamle" nøgler var kopier.
Vi har haft indbrud på begge anlæg i sæsonen. Der er stjålet en buskrydder og en værktøjskasse. Tromlen 
er kørt i vinterhi  hallens maskinhal.
 
5. Indendørstennis.
 
Vi er godt igang i Marienlyst. 1. Holdet deltager i holdturneringen i 2. division. Vi har "spilselv" minitennis om 
søndagen i annekshallen.
Vores Nytårsstævne i minitennis afholdes d. 10. januar 2016 i Paarup Hallen.
 
6. Eventuelt
 
Kort orientering om de nye digitale børneattester.
 
7. Nyt møde ikke fastlagt men det forventes at blive primo februar.
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