
Referat fra mødet den 13/8-18

Tilstede: Mølle, Mick, Claus, Karsten, Charlotte, Trine og Ole.

1 Dagsorden: Godkendt

2 Underskrivelse af referatef : April, maj, juni er underskrevet.

3 0pfølenins fra sidst:

NØgler- skabe vi afventerJanne (hallen). punktet skal på næste gang. Nøgle til Rønnebakken har Karsten
og Mølle nøgler til.

Fonde - Der er søgt SEAS fonden og Mick overtager søgning af fonde.

Fyrværkeri - Vi rykker for ny aftale og afregning.

Hjemmeside - Den er opdateret

Banko - Der har været mØde med Carl og Brian det gik fint. De havde forslag til nye tiltag på dagen. Banko
udvalget tager stilling til hvilken tiltag der kan lade sig gøre. Banko udvalget består af Mølle, Vagn og Janni.
Der er ved at blive skrevet ud til sælgere og sponsere.

4 Brev / Post:

Mail fra Janne - Vi vil i klubben meget gerne fastholde kontakten til de spillere der skal på efterskole.
Derfor opretter vi et kontingent på 200 kr. om året mens de er på efterskole.

5 Økonomi: lntet nyt

6 Unsdom:

Der skal trykkes foldere som bør være klar til Janne skal rundt på skolerene. ole og Mølle printer og folder i
denne uge her.

SpillertØjet Charlotte fordele spillertØjet i denne uge og næste uge. Trænerkontrakter skal underskrives når
spil lertØjet udleveres.

Stævne for ungdom Næstved den 22.9

Der er bestilt bolde.

Læge tasker skal gennemses og fyldes op. Charlotte kontaktes når der skal købes ind.

7 Senior:

saxsine fest gik godt vi afuenter afregning fra brugsen. Der er meget arbejde med det måske er det fordi
det er første gang vi afholder det.

Kamptidspunktsr 18/19 Et brag i hallen er den 27 ian 2018 punktet sættes på når vi har kampprogrammet
efter jul.



Kontingent, Der bliver efterspurgt om der kan gives rabat til spillere der bidrager til frivilligt arbejde.
Bestyrelsen har besluttet at det gør det ikke.

8 Sponsorudvalset: Det udsættes til næste gang.

Evt.

Årets leder - Det punkt skal på til næste gang.

Visioner/mål/værdier- punkt på næste møde

Dommer regel gennemgang til ung trænere, trænere og de forældre der har lyst. Møller arbejder på en
onsdag aften.

Kan der gøre§ mere reklame for vores hjemmekampe. Karsten laver et oplæg til en plakat, Mølle printer og
Ole sætter dem op.

Næste mødedag er den 5 sep 1830.
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