MØDEREFERAT
STED

St. Lyngby Hallen

DATO

03-04-2019

DELTAGERE

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

REFERENT

Camilla Hay

EVENTUELT AFBUD

N/A

DAGSORDEN
1. introduktion af bestyrelsesmedlemmerne.
2. Igangværende/åbne projekter (v. gl. bestyrelse)
3. Opgave/rollefordeling
• Drift
• Kontakt til myndigheder og organisationer
• ”Interne” kontakter
4. Næste møde
5. Evt.

REFERAT MED BESLUTNING
1.præsentation af bestyrelsen
- Bordet rundt
2. igangværende / åbne projekter
Idrætsforeningen – hvad har vi gang i?
- projekt liv og glade dage: at man rykker multibanen
frem i skolegården – ville gå hånd i hånd med skolen –
kunne der tages en dialog.
- DGI har været med inde over i 2 år – målet var at der
skulle frigives nogle opgaver – der blev valgte to ”kasser”
Skt. Hans festen er blevet til noget – det skulle måske gøres lidt mere spiseligt, for at få flere forældre til at arrangere noget, så det ikke kun er trænerne der står for klub
aktiviteter.
Hallen:
- Lave en hems til redskaber/måtter ØNSKE! Der ligger ikke
noget konkret, men der er store problemer med meget rod i
redskabsrummet – både fra sole/HFO og foreningerne.
- Kommunikation – vi skal blive bedre til at fortælle hvad vi
kan!
- Ønske om at få undersøgt muligheden for at få en tilbygning med et cafe område/køkken ved ”sandkassen” mellem
HFO og Hallen, da det er svært at få folk ind, der kunne laves et mødelokale i kælderen og fitnesslokale i den ”gamle”
cafe.
Vi kunne måske få en bedre sammenhæng også ved turneringer/kampe/opvisninger – start med en dialog med skolen
omkring muligheden.

ANSVARLIG
/DEADLINE

Camilla
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Den nye parkering plads – kunne man måske lave en synlig
INDKØRSEL.
Opsætte et dialogmøde med skole/HFO 2-3 stykker deltager fra bestyrelsen
Internet/alarm/tele – hvad er prisen og hvad er muligheden
Næsten gang sætter vi det i system og danner os et billede
af hvor skal vi hen og hvad går vi først med.

3. opgaver
- FASTE AKTIVITETER
- skt. Hans skal planlægges/ økonomien der skal laves et
budget overslag båltaler – mere fokus på børn
- -Forårsfest (gymnastikken) efterårsfest (fodbolden)
- DRIFT
- -Peter tager fat i pedellen omkring generelle ting om huset
(kommunen)
- Kælderen, udstyret åbningstid i fitness ønskes fra kl. 6-22
adgangsbrikker/Nøglebrikker
- Klublokalet, indkøb osv. Hvis man ønsker at låne klublokalet skal det skrives på kalenderen der hænger i klublokalet.
Kunne det være en mulighed i fremtiden for en elektronisk
kalender i forbindelsen med hjemmesiden?
- hjemmeside – det er de enkle afdelingers ansvar at stå for
at opdatere deres ”sider”- kontakt info for hovedbestyrelsen
sendes til inden for en uge. Alle rettelser skal gives til Henning (Webmaster)
- -kommunikation:
- Hvordan bliver vi synlige herude? Dette er et punkt på næste møde, vi gør os hvert overvejelser hvad kunne vi tænke
os.
- Kampsedler omkring kampe kan hænges op, mulighed for at
kunne sælge sodavand/pølser/ osv. – Hvem tager man fat i?
- klubblad /nyhedsblad sendes på E-mail og FB
- -Peter tager fat i Henning omkring hjemmeside/platform
- Kontakter – myndigheder/organisationer
- -Kommunen – Haltider
- -Medlemsindberetninger og Økonomi
- -Skolen/Pedel
- -DGI/DIF/HSI osv.
- Kontakter – ”interne” kontakter
- -Venner
- Ansøgninger til vennerne – afdelinger skal søge inden d.1.
nov.
- hvad vil afdelinger bruge penge på – ØNSKELISTE – budgetter skal ligge klar 1. oktober (Fodbold og Gymnastikken er
primært dem der kan søge) – man kan ikke søge penge til
de samme ting indenfor samme år.
- der er faste beløb til faste tur fra Vennerne og fra hovedbestyrelsen.

Peter
Ole og Peter

Jesper - Egon

Egon - Peter
Per L.

Peter

Peter – Per L.
Peter – Bo
Peter
Peter
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-Banko/Torsdag aften Peter tager en tur til banko og tager
en snak med dem, vil gerne have 2-3 stykker med for bestyrelsen – omkring forventninger.
-Dilettanterne/Hvordan forgår det? – dem tager vi en snak
med. Omkring forventninger.
-Skytteafdelingen – bestyrelse er den der stadig? våbnene
skal deponeres/midlertidig, Per L. snakker med DGI omkring
det. Der skal findes en ildsjæl til skytteafdelingen

Peter
Camilla-TineJesper

Peter – Per L.

4. mødefrekvens
-næste møde er uge 20 onsdag d. 15. maj kl. 19
Evt.
-KONTI: Hovedbestyrelsens formand og kassere giver fuldmagt til
kasserne til afdelingerne til konti.
-Nabosag – Per og kommunen har været ude ved naboen. Peter tager fat i Per og høre hvad der er hoved og hale i den?
-glat gulv i hallen – Hvad kan der gøres?
-weekend ansøgning skal have input i denne uge – afdelinger melder selv ind til Per
-oprydning i ”næbet” en weekend – hvor flere kan deltage
-vedligehold af klublokale
-haltider hvordan har haltider været, skal være hos Per senest torsdag i denne uge
-skemaer til nye Haltider skal der søges om
-Per L. rykker Henrik for referat fra ekstraordinær generalforsamling, så det kan lægges op på hjemmesiden
- det nye anlæg i hallen må kun til brug for foreningens afdelingerne. – evt. nye højtalere skal indkøbes. (Kode til nøgleboks:1978)
- gulvet bliver ødelagt pga. af banderne – det er kommunens bander, de er ødelagt i listerne. Peter tager fat i Per L. omkring noget
der mangler til bandevognen.

Peter
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