Referat af bestyrelsesmøde d. 01-05-2013 i klubhuset.
Tilstede: Morten Melgaard, Ole M. Jensen, Lars Jensen og Daniel Kristiansen Ulrik Krog-Henriksen.

1.
2. Morten var til hovedbestyrelsesmøde hvor der er blevet valgt ny klubdragt. Der bliver
tirsdag d. 21 16-19 torsdag d. 16.30-19 er der mulighed for at komme og prøve dragterne,
der bliver en egen betaling som skal betales på dagen. Per har haft møde om
omklædningsrummende og klubhuset om renovering. Haltiderne bliver i hverdagen
sammen tid som sidste år. Vi har haltider d. XXXX hvor der er mulighed for at planlægge
nogle turneringer. 11-mandsmålende som der er søgt tilskud om er der ikke noget nyt om
endnu. Det er blevet besluttet at vores trænere og ledere skal på førstehjælpskursus. Der
er købt nyet fitnessmaskinerne til fitnessrummet der bliver opstillet i løbet af sommeren.

3. ungdomsholdene havde for første gang målmandstræning og det er en stor succes som
vi forsætter med. U-9 skal til sommerland sjælland cup, U-7 overvejer lidt endnu. Alle hold
er kommet godt i gang, og trænerlisterne er blevet opdateret. Andreas har holdt
dommermøde i tirsdag og har lavet en liste med navne og nummer på dommerne. U-10 er
meldt til Pinsecup. Der bliver taget holdbilleder af alle hold som kommer på hjemmesiden.

4. Barny er stoppet som 1-holdstræner. Ole er hyret på uge basis til vi finder en ny træner.
Morten og Ulrik er blevet ud scouts og de første navne er på tegnebrættet. Oldboys nyder
godt af de nye spillere der er kommet til. Vi arbejder på at lave lidt fælles sommertræning.

5. Lars har været ude og hjælpe i klubhuset med kontingent, der stadig nogen der mangler
at betale. Vi har snakket om retningslinjerne omkring tilskud til div. ture holdene tager på.

6. Det roder for meget i omklædningsrummene. ALLE hold skal være bedre til at rydde op i
omklædningsrummene samt ude holdet rum, det roder og sviner alt for meget i dem. D.
13/6 bliver der arrangeret et vinarrangement af Ulrik for hele foreningen, der kommet et
opslag op på hjemmesiden hurtigst muligt.
De næste møder er onsdag d. 29-05-13 Kl. 19.00 og d. Onsdag 26-06-13

