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Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
Den 10. december 2015 Kl. 17.00 hos Mie Hovmøller
Referatnotater:

To do

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

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra d. 19. nov.
2015

Godkendt
Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde
4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er søgt tilskud til kontingent til 2 børn via DIF (idræt for
alle børn)
ET har været til møde omkring foreningsportalen, hvor vi bl. a.
skal indberette oplysninger om klubbens bestyrelse m.m. og
derigennem kan søges/bookes idrætstimer. Alle
medlemsforeninger skal lægges ind i portalen.
Halfordelingsmøderne vil stadig eksistere.
ET har været til møde omkring BKI. Ikke alle
medlemsforeninger var repræsenteret. Der er klar opbakning til
at vi skal fortsætte.

5. Nyt fra

Det er meget lidt overskueligt i Conventus når regnskabet
sættes op
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kassereren
Der mangler stævneafregning, USU følger op på dette

USU

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Erik Mortensen har desværre valgt at stoppe sit arbejde
omkring vedligeholdelse af håndbogen. Vi tager stilling til,
hvad vi vil gøre fremadrettet.

7. GBK i fremtiden

Vi skal have lavet en foreningstest. Sidst i januar indkaldes til
ET
møde med medlemmer af bestyrelsen, udvalgsformænd,
trænere, spillere, forældre skal være repræsenteret. Vi skal have
fundet ud af, hvor vi skal hen. Hvad ønsker vi for klubben i
fremtiden. Konsulenter fra DGI vil stå for mødet. Der foreslås
d. 26. januar fra kl. 17.00-21.30 incl. bespisning. ET indkalder.

8. DMU

Der indkaldes til opstartsmøder omkring DMU

9. Nyt fra
udvalgene

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

KW

Seniorspillerudvalg SSU
Der har været et indlæg i Fjerdbolden fra SSU.
Første holdet ligger på 6. pladsen. Der mangler spillere til
kampene.
God opbakning til julefrokosten
Ungdomsspillerudvalg USU
Juleafslutning i næste uge. 47 tilmeldt. Det har været et
problem at få endelig svar fra trænerne, om de kan møde op.
Sommerlejr bliver ikke i uge 32 i år, da skolerne starter midt i
ugen. USU tager det op til næste møde.

USU

Der ønskes at kunne sende sms ´er via Conventus. DH vil sørge
for dette
DH
Motionsspillerudvalg MSU
Forberedelser i gang til BP cup
Der mangler ca. 15 betalinger af kontingent
Aktiv onsdag går rigtig godt. Der har været helt op til 49.
Der er ikke så mange tilmeldte til kommunemesterskab.
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Der er to hold meldt til holdkampe
Julefrokost afholdes d. 18. december.
Stævneudvalg STU
Der er afholdt vores tre årlige stævner
Generel nedgang i antallet af spillere.
Der er kommet en del ris fra bl. a. Skovbakken til SSU. ET
eller KW vil tage kontakt til nogle af de store klubber.

ET, KW

Alle computere opdateret til windows 10. Vigtigt dem der
sidder ved dommerbord har set cup 2000 ændringerne. Tages
op til DMU til infomøde.
Der skal afboldes DM for U9 og U11 hold d. 9. og 10. april.
DGI afholder alt. Vi skal kun byde ind med nattevagt på skolen
og passe dommerborde. For dette modtages 12.000.
Sponsorudvalg SPU
Intet nyt
Bladudvalg BLU
Der er kommet et nyt blad ud. Det er så svært at få nogle til at
skrive i bladet.
Bladet fremtid kan evt. tages op til mødet omkring GBK´s
fremtid.
Uddannelsesudvalg UDU
Intet nyt
Vi er ved at få aftale på plads omkring internt trænerkursus,
hvor trænere fra naboklubberne også skal inviteres

KW

UDU fungerer ikke i øjeblikket. Der afholdes ingen møder.
10. Udtrækning af
præmiespil for
januar
11. Evt

Udtrækning januar
1, 16, 19, 22, 75, 79, 86, 92, 122, 139

Mødet slut kl. 20.00
Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Lene Bjerre

Mie Hovmøller
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