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Referat
Bestyrelsesmøde 25. juni 2020 kl. 18.00
Afbud fra: Lars, Patrick, Henrik W.
1

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20.maj

2

Økonomi
Henrik W. sender status på økonomi før sommerferien. Usikkerheden omkring økonomi taget i
betragtning kan det blive aktuelt med et økonomimøde før sommerferien.

3

Fordeling af opgaver i bestyrelsen
Der er behov for forventningsafstemning. Umiddelbart ligger for mange opgaver på for få
skuldre.
Klubbuilding, hvor vi afdækker om vi kan organisere os anderledes skal på dagsorden.
Tanken med udvalg er en mulighed.

4

Bordet rundt
Indsat herunder

5

Mødeplan
Forslag, alle dage kl. 18.00
6. august
27. august
17. september
29. oktober (generalforsamling)
26. november
17. december

6

Eventuelt
Udlevering af materialer, harpiks og tape. Jens og Simon laver konceptet.
Der forsvinder materialer fra Herlufsholm Hallen fra rummet hvor alle klubber har adgang. Aflåsning af skab i undersøges.
Jens sikrer udlevering af spillertrøjer vi har med navne på de spillere der er stoppet.
Fokus på medlems rekruttering. Vi har mistet ca 20 medlemmer på 1 måned.
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25. juni
Simon W-R
EMNE: Støtte T-shirt
INDHOLD: Første bestilling er lavet, forventer levering i uge 26 – der er pt. solgt 75 stk
ANBEFALING: Når de bliver delt ud, laves der små videoer og billeder til brug af reklame.
Målet er 200 solgte
ØKONOMI: Når vi målet hedder den ca. 15.000 kr. overskud
DEADLINE: Tænker vi kører salget frem til sponsor arr. efter sommer
OPFØLGNING: SWR

EMNE: Koordinatorer
INDHOLD: Mødes i uge 27 – snak om opstart efter sommer og hvad koordinatorer skal huske og arbejde med.
ANBEFALING: SWR er spændt på det at nogen af koordinatorerne har dobbelt rolle og
hvordan vi for det til spille sammen.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR

Jens P:
Til debat
EMNE: Spilletøj
INDHOLD: JOMA har tilbudt os at bekoste spillesæt til HS 1 og DS 1, mod at vi køber nye
spilletrøjer til vores ungdomshold. Kan måske nøjes med at indkøbe til nogle.
Det er som kompensation for de kvalitetsproblemer vi har haft med Champion V trøjerne.
Hvad er bestyrelsens holdning til dette ??
ØKONOMI: Der skal regnes på om hvad der er muligt indenfor budget
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: JP

EMNE: Adgang til klubbens faciliteter
INDHOLD: Det har ved flere lejligheder vist sig, at der er flere med adgang til klublokale i
HG, samt diverse skabe/kasser med materialer.
Er dette et problem ?? Hvordan holder vi styr på det, og sikrer at når folk stopper
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ØKONOMI: (Kun ved udvidelse af områder med adgangskontrol)
DEADLINE: Snarest muligt
OPFØLGNING: JP
EMNE: Medlemstal
INDHOLD: Vi har pt. Dalende medlemstal, nogle grundet uddannelse, men stadig en del der
har mistet lyst, motivation mv.
Tiltag for at få flere medlemmer, både på Børne årgangene, men også fra U13 til Senior.
Gode forslag ??
ØKONOMI: ?? måske nogle tiltag kan have en omkostning, men der må lavet en cost/benefit
analyse
DEADLINE:
OPFØLGNING: JP
Til Orientering
EMNE: Plan for træningstider
INDHOLD: Plan for kommende sæson er næsten på plads. Vi mangler umiddelbart kun timer
Mandage, hvor U11D og U17D pt. Træner i HG Hal 1, men det har vi ikke mulighed for efter
sommerferien. U9 er placeret på Sydbyskolen mandage, hvilket ikke er optimalt.
Vi arbejder på at finde løsninger på dette
ØKONOMI: NA
DEADLINE: Inden den nye sæson, Hurtigst muligt
OPFØLGNING: JP
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