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Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 11. december 2014 Kl. 17.00 hos Erik Thøgersen
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET) formand
Karsten Westergaard(KW) næstformand
Michael Eskildsen (ME) USU
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Lene Bjerre (LB) sekretær
Kurt Elbæk (KE) kontor
Kaj Kristensen (KK) MSUformand
Jane Thomsen (JT) SSUformand
Daniel Hess (DH) STUformand
Afbud:
Kasper Lorenz (KL) UDUformand

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt
Har dog allerede trukket præmiespil for november

2. Godkendelse af
referat fra d.
22.10.14

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Forsikring på indbo undersøges ved senere lejlighed

ET

I Conventus melder medlemmerne sig selv ind. Vi skal se om
det kan kombineres med bogholderiet.
Der planlægges møde i januar omkring dette.

KW

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Vores medlemstal er 257 pr. 1. november. Stadig lige på
grænsen ift dem over og under 25. Kun ca. 10 til forskel.
Der er indhentet børneattester
Vi har været med i konkurrence i badminton Midtjylland, ifm
rekruttering af nye medlemmer. Vi skal have lavet et skriv om
det vi har gjort. Vi vandt 5000 kr.

ET

Vi har adspurgt Michael Christensen, om han fortsætter næste
sæson. Alt efter hans jobsituation, kan vi regne med han
fortsætter.
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ET kommer rundt med rødvin til organisationen 
5. Nyt fra
kassereren

Der mangler lidt indbetalinger i kontingenter og fra sponsorer
På trods af færre spillere til stævner, har der stadig været fint
overskud
God økonomi i klubben
Der tales om præmier til stævner, meget forskelligt hvad de
unge ønsker.

6. Sæson
2014/2015

De forskellige udvalg må gerne være opmærksomme på, hvem
der er med næste sæson

7. Hjemmesiden/
håndbogen

Der mangler stadig nye billeder på forsiden af vores
hjemmeside.
Bedes sendes til Kurt.
Vi skal gøre mere for at få meldinger fra stævner med billeder.
Der bliver sendt nyhedsbrev ud som opfordring på dette.

8. Sponsoraftale
med Magion
Fitness

KW har fået forhandlet de sidste aftaler på plads. Vi betaler
som klub 15.000, så vi kan tilbyde vores medlemmer 15%
rabat. Aldersgrænse og øvrige regler for centeret skal
overholdes. Rabat uafhængig af, om man har andre
rabatordninger. Gælder til 31. maj 2016. De skal have
medlemslister fra klubben. Er man meldt til i forvejen, bliver
man bare flyttet over.

Alle
udvalg

KE/ME

ET

Idræt om dagen får også mulighed for at bruge klippekort, hvor
de får 15% rabat.
Det besluttet at donere 25.000 til Fitness centeret.
Det skal på hjemmesiden og i ugebladet.
9. DMU

Der afholdes første møde i januar.

10. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater

ET

Seniorspillerudvalg SSU
Ca. 30 spillere. Begge hold ligger på 1.pladsen. Trods der er 3
skadede spillere.
Der er afholdt julefrokost
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Skal til seniorstævne i Roskilde som vanligt
Ungdomsspillerudvalg USU
Sjov fredag, ca. 50 tilmeldt. Rekord antal
Der skal 18 med til kommunemesterskab
Juleafslutning 46 tilmeldt
Det skal meldes ud, at der er træning fredag d. 19. dec.

ME

Der opfordres til, at vi gør en indsats for, at vores unge spillere
lærer at lave strækøvelser.
Motionsspillerudvalg MSU
Det har ikke ændret sig meget ift de sidste sæsoner. Der er
højere mødefrekvens.
Der er lille tilbagegang i gymnastiksal. Nogle er rykket på hold.
Motionsdag var der henholdsvis 18 og 12
Kommunemesterskab 17 tilmeldt
Stævne 10 deltagere
Afprøver system der kan blande spillerne på forskellige hold.
Spillerne kan deles i to niveauer. Koster 1000 pr. år at have.
Julefrokost i morgen. 24 tilmeldt
Stævneudvalg STU
Sportsmastercup lidt fremgang ellers tilbagegang på de øvrige
stævner.
Nye computere er en god investering. Der er problemer med
printere.
Vores tællere skal tjekkes inden stævne. Batterier bliver ikke
ladet ordentligt op. Der findes en ny plads til dem.

KE, ET

Haller endnu ikke bestilt

KE

Der er kommet nye med til planlægning af festen til
seniorstævnet. Nye idéer vendt. Måske billigere i baren? Der
bliver brugt meget tid på bordfordeling, måske kan dette
ændres?
Ulla, Elisabeth og Poul stopper.
Sponsorudvalg SPU
Julekalendersalg gik meget hurtigt. Det skal fremover være
tidligere, at de skal kunne aflevere kalenderne tilbage, da vi
ellers ikke kan nå at få dem solgt.
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Bladudvalg BLU
Nyt blad kommet rundt. Rigtig fint blad endnu engang
Uddannelsesudvalg UDU
Der vil blive afholdt endnu et træner inspirationsmøde i 2015.
Der tjekkes op på månedlige afregningslister

?

Hold 7.-9. klasse blev vi nødt til at lukke. De skaffede ekstra
medlemmer og fik lov at fortsætte. Nu er de kun 4 igen. Uvist
om det kan fortsætte.
Vi holder øje med, om der kommer relevante kurser for vores
ledere.
Kontoret
Se ovenstående omkring hjemmeside.
11. Udtrækning af
præmiespil for
december og
januar

Udtrækning december:
5, 29, 48, 57, 75, 63, 98, 116, 118, 131
Udtrækning januar:
2, 16, 25, 40, 85, 100, 107, 112, 117, 131

12. evt
Mødet slut kl. 19.20

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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