
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5/11 2019 
 
DE FREMMØDTE VAR: 
                               Grethe, Margit, Tinne, Helge, Sune, Otto, Aase og Torben 
 
 
Jan (ungdomstræner) talte om deres netværk.Er glad for flytning fra mandag til onsdag. 
Ung hjælpetræner(16 år) vil gerne “læse” til træner. Ung hjælpetræner(15år) blev rost af Jan og forældre. 
Der er 18 på ungdomsholdet. Jan har masser af ideer, og fortalte, at de var ude og se nogle stævner. Talte 
om noget pigesamling, som evt. kunne bruges her i huset. 
Talte om noget juleafslutning med de unge evt. sidste onsdag før jul. 
Ideer om begynderstævne, DGI stævne, som de står for det. 
Uge 6 2020, Skovbostævne. 
1.og 2. februar weekendkur. 
Officielt stævne i marts, en hel weekend, forventer mange spillere. 
Natminton, er det en ide`? 
Evt. træningstøj til hjælpetrænere? 
Medlemstal, 152, ungdom 16. 
Træneruddannelsen har vi betalt, men søger nu om støtte. 
Vi har ledige baner. Sune sætter noget på FACEBOOK omkring de ledige baner. 
Salg af bolde: prisen er fremover kr. 120 for et rør. 
Økonomi: Otto orienterer: 
Der er et mindre underskud i årets resultat. Jan får 5.850 kr. om året og de to hjælpere   
får det halve, i alt 11.700,kr. 
Budget: GODKENDT. 
Forslag om at sætte afslutningsfest prisen op, fra 150,kr. til 200,kr. 
Vedr. GF Torben bliver dirigent. 
Kontingent vil være uændret. 
Ungdomspris 300,kr. 
Otto er på valg, stiller op igen. 
Helge er på valg. 
Sune er på valg. 
Tinne er på valg. 
 
EVT: 
Harpiks er stadig et stort problem på banerne. 
Gulvvaskene ser åbenbart ikke pletterne. Margit vil gerne se, hvordan halfolkene vasker gulvet. 
 
FORSLAG: 
Fugtskabet er ikke i orden. 
Otto har søgt om et nyt skab. 
Ikke optimalt med “rummet” hvor boldene bliver opbevaret, fordi man skal kravle som en anden hund, så 
der skal findes et andet sted. 
Div. Kurser er tilbudt. 
12/12 er der juleafslutning i husmor afd. 
 
 
REF.AASE.  
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