MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

15-05-2019

DELTAGERE

Ole – Egon – Paw – Peter – Tine - Bo

REFERENT

Camilla Hay

CC
EVENTUELT AFBUD

Jesper - Marina

DAGSORDEN
1.Foto session – billede(r) til hjemmesiden.
2.Generel orientering fra formand
3.Opfølgning på sidste møde – aktionspunkter
4.Kommunikation
5.Fitness
6.2019/20 haltider

REFERAT MED BESLUTNING

ANSVARLIG
/DEADLINE

1.Foto session – billede(r) til hjemmesiden.
2.Generel orientering fra formand
 Skytteafd.
- Paw Hay er blevet formand
- John Cubbin valgt ind
- Mads Hay valgt ind
- Våben tilladelser står i formanden navn, DGI er med indover og vil hjælpe.
- Bestyrelsesmøde indenfor nærmere fremtid
 Vennerne
- Idrætsforeningen, har frist til at søge penge til ungdomsafdelingen 1.11.2019
- Kunne man få lavet en procedure fra vennerne for hvordan forgår og hvad man kan søge til. - Vennerne vil evt.
lave en formular – vi afventer
- Idrætsforeningen søger - for hver afdeling – afdelingerne
skal komme med deres ønsker senest i okt.
 Kommunen
- 06-06-2019 kl. 17 tager Ole og Peter til kommunen og
snakker med hende omkring naboen. Og haltider bliver
taget med
 Opgavefordeling
- Per vil gerne stadig deltage og tage sig af caféen
- Giv endelig Per besked omkring hvornår der er arrangementer for at sikre der er forsyninger.
- Kælderen -adgang osv.Egon

Peter og Paw

Peter
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Børneattester
- Alle trænere der har med børn at gøre, de skal ind fra alle
afdelinger.
- Peter skal have adgang til det af indskrive af børneattester. (NEMID)- CVR. Nr.
Nøgler/brikker
- Nøgler og brikker det står Peter for nu, Peter har bedt om
en liste fra Per. Peter hører Per
- Nøgler til formændene for hver enkelt idrætsafdelinger.
- Brikker til hal – Peter kontakter Pedellen omkring dem
omkring en liste hvem har brikker fra afdelingerne.

3.Opfølgning på sidste møde – aktionspunkter
 Internet klublokale (og kælder, skydning + fitness?)
- You see skal kontaktes og måske en el. to andre udbydere.
- Bærelinje pga. skydekælderen
- WIFI til hele klubben


Skt. Hans
- Taler – er Hanne Kirkegaard
- Kameludlejning tidspunkt?
- Kl.?



Hjemmeside
- Hver afdeling skal sørge for at holde hjemmesiden opdateret.



Andet
- Grønt imellem parkeringsbanerne?
- Indkørsels skilt Camilla venter svar

4.Kommunikation
 Strategi
- Skal med på næste møde
 Synlighed
- klubbladet fra foreningen eller en skærm hvor der hele tiden
bliver opdateret med nye tiltag. – Tine forhører sig
 Projekter i foreningen prioritering
- hvordan får vi flere frivillige – i gymnastikken vil de prøve
at få forældrene til at hjælpe til mere til i træningstimerne
først, også måske på sigt få dem ind i foreningen.
Et strategiudvalg i foreningen
Mere omkring dette punkt på næste møde
5.Fitness
 Adgang, status - Vilkår for ikke-medlemmer
- Brikker er udleveret
- Brug af fitness - klubbens medlemmer kan gå der gratis
betaler 200 kr. for nøglebrikken i depositum

Peter undersøger med
Per
Peter

Peter

Egon

Camilla

Peter

Tine

Peter
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Ikke medlemmer skal betale 400 kr. om året indkræves
pr. 1. januar inkl. 200 kr. i depositum for nøglebrik.
Vi skal have en liste fra Per om hvem der har brikker/medlem
En gang om året skal der være en liste for medlemmer

Peter/Egon/
Bo

Åbning 6-22 – programmering af alarm + skiltning
- Peter tjekker med Per

6.2019/20 haltider
 Hvilke tider råder vi over / Fordeling
- Gymnastikken afleveret tider
- Træning i weekend – er det tilladt?
- Peter snakker med kommunen omkring haltider hvad gør
vi?
- Vi mangler input/tider fra fodbold, badminton og håndbold
skal være hos Peter inden d. 24. maj 2019
7.Evt.
 Ole + Peter til møde med kommunen 6. juni
 Flagning
- Hvor er flaget?
- Med flag standerhejsting når fodboldsæsonen start – hvor
er flagene? Peter undersøger hos Per.
- Tradition har været morgenmad og flaghejsning
 Liste over æresmedlemmer
 Banko
- Afdelingen skal bruge en tal-opråber. Pr. 1-1-2020
- Efter sommerferien indkalder Peter til møde med dem der
stadig vil være med i banko og finder ud af hvad er det i
vil?
 Alarm
- Ny alarm, ingen interesse som det er lige nu.
- På sigt få lavet et udbud.
- Fodbolden har et forslag til en multibane inde i skolegården – fodbolden har fået lavet et tilbud som sendes rundt.
Ole og Peter går videre med skole og brandvæsnet. (skal
med videre til projekt planer)

Peter

Peter

Peter
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Godkendelse af Referat.

_______________________
Formand - Peter Spanggaard

_______________________
Næstformand - Egon Madsen

_______________________
Fodbold - Ole M. Jensen

_______________________
Gymnastik - Tine L. Christensen

_______________________
Badminton - Marina Rasch

_______________________
Håndbold - Jesper Sørensen

_______________________
Skydning - Paw Hay

_______________________
Kasserer - Bo Aagaard

_______________________
Sekretær - Camilla Hay

.
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