MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

05-12-2019

DELTAGERE

Peter, Ole, Jesper, Bo, Egon, Camilla, Paw, Marina

REFERENT

Camilla Hay

CC
AFBUD

Tine

DAGSORDEN
1. banko
2. budgetter 2020
3. generalforsamling 2020
4. Aktiviteter 2020
5. evt.

REFERAT MED BESLUTNING

ANSVARLIG
/DEADLINE

1. BANKO
-

-

Henrik Keck har været behjælpelig med at finde på nogle nye folk,
Carl har lavet en liste over hvilke opgaver der er til banko, som kører i Turnus
Det nye hold:
Marianne Hansen
Anders Andersen
Lena Keck
Dorthe Brodersen
Per Lyngsie
Egon Madsen
Dorthe Madsen
Lone Mette Andersen
Opstart d. 9 jan. 2020
Carl’s sidste dag er d. 2. jan. Carl og Folmer og evt. flere (hvem bliver bekræftet) – Peter tager derop og siger farvel og aflevere blomster/gaver fra foreningen.

2. BUDGETTER 2020
-

Budgetter 2020 fra afdelingen skal sendes til alle i bestyrelsen i dec. 2019
Bestyrelsen gennemgår budgetter fra afdelingerne.
Hovedbestyrelsen laver budget i jan. 2020, Bo indhenter budgetdokumentet fra
Per.
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3.
Peter

Generalforsamlinger 2010
Håndbold d. 25. januar 2020 kl. 20
Fodbold d. 27. januar 2020 kl. 19 – ole bekræfter endeligt til Peter
Skydning d. 28. januar 2020 kl. 19
Badminton d. 29. januar 2020 kl. 19
Gymnastik d. 30. januar 2020 kl. 19
Hovedforeningen d. 24. februar 2020 kl. 20
søger for at indrykke en annonce i Hillerødposten.

4. Aktiviteter 2020
- Fastelavn på Arresøhus d. 23. feb. 2020 St. Lyngby IF arrangerer? Paw og
Camilla planlægger fastelavn. Kl. 14 antal ca. 80/100 prs. (3000 kr.- 3 hold m.
3 præmier – konge/dronning/bedst udklædt – kaffe/the/kage/sodavand –
borde og stole tager Jesper)
- Dilettanter fredag 21. marts u. spisning / lørdag 22. marts 2020 m. spisning
med band osv. Peter har en føler ude med band - Lena arrangerer alt relateret
til dilettant – Peter mfl. arrangerer alt udenom.
- Standerhejsning lørdag d. 4. april 2020 kl. 10 for at fejre at udendørssæsonen starter, med fælles holdaktiviteter og morgenmad og hygge. I forbindelse
med en hjemmekamp
- Sommerfest lørdag d. 20. juni 2020 – Ole & Peter
- Skt hans aften tirsdag d. 23. juni 2020 – Båltale/bål Jesper
- Aktivfest evaluering for 2019
• Lægge festen tidligere ca. 14 dage før.
Det bliver 31. oktober 2020 - Peter booker Arreshus
• Musik – DJ
• Økonomien for 2019 blev et underskud på 17000 kr. – det er for meget,
så det skal der tænkes over til næste års fest. – skal være min antal
cou. Der er forslået min 70 prs. og at datoen skal meldes ud i bedre tid.
- Bestyrelses seminar m. påhæng og mad fredag d. 6 marts 2020
- Event for træner og frivillige – tak for jeres store indsats – eller en tur på
bakken/ teater tur el. evt. samme dag som venner giver. Evt. i slut august. Peter undersøger.
- Fællesspisning
• Måske i fællesskab med Arresøhus
• Peter vil gerne tage fat i Formanden Poul Erik Lunde for Arresøhus
• Paw har ikke noget imod for at lave det første gang.
5. EVT.
- Internet /alarm – der er ikke krav om alarm da skydeklubben har mindre
end 20 våben. Paw får politiet til at sende en mail for at bekræfte dette.
- Kan vi stadig have briksystemet ned til fitness når der ikke er alarm på længere?
- Bo undersøger om nyt adgangssystem
- Status på valg af hovedbestyrelses
• Kasser Bo og Næstformanden/Fitness”manden” Egon træder ud af bestyrelsen
• Nye Kandidater – Alle forhører sig
- Børneattester
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NemID er ikke overført til Peter fra Per. Peter tager fat i Per omkring
dette.
• Bo prøver at tjekke om han kan finde linket til attesterne.
- Multibane / Liv og glade dage.
• Vi talte det gamle projekt igennem
• Forslag om at åben op / lave en ny hall indgang / lektie cafe/køkken og
lave en multibane i skolegården
• Vi beslutter at gå videre med - Skov – Multibane og klubhus/Hal – vi
kontakter Mette Louise.
• Arbejdsgruppe :Peter, Jesper, Ole, Camilla og Karen. møde 8 jan. 2020
hos Peter kl. 19
- Adgang hal
• Listen til halgang – Peter har den kontakt ham hvis der er nogen der
skal slettet eller skal på.
- Næste møde
• Onsdag d. 19 feb. 2020 kl. 19
Facebook
- Camilla og Jesper bliver administrator – Camilla spørg Karen.
- Web master – ny hjemmeside Peter snakker med en.
- Førstehjælpskursus / hjertestarter – Camilla Undersøger
- Regnskaber mapper skal være hos bo inden d. 24. december 2019. Alle bilag
og kontanter.

.
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Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Gymnastik - Tine Langendorff

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay
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