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Referat af bestyrelsesmødet d. 10-01-2017

1.Velkomst og godkendelse af referat
Referatet er lige blevet ændret lidt og derfor bliver først godkendt til næste møde

2. Økonomi – Regnskab og budget … ved kasseren
Økonomien ser fint ud og der er ansøgt om udlodningsmidler.

3. Automatisk kontingent betaling
Det er sat op, så når man melder sig ind i klubben skal man gøre det med sit dankort.
De eksisterende medlemmer får et link hvor man skal gå ind og aktivere sit kort. Dette for alle en melding om via mail og sms.

3.Nyt fra formanden
Det har ligget stille siden sidst
4.Orientering fra udvalg: Senior, ungdom, Tennis, Sponsor samt vedligeholdelsesudvalg
Senior:
Hardi cup tilmelding er ved at gå i gang.

Ungdom:
Der er blevet oprettet træningslejre. Som NAB ungdomsafdelingen stiller til rådighed for andre klubber.
Dobbelt medlemskab hos pigerne med NFC op til U15
Der bliver taget stilling til hvad U19 skal gøre i den kommende sæson.

Sponsor:
De er ved at komme i gang med forskellige tiltag. Blandt andet tilskud.

5. DBU Repræsentant. Møde d. 21 januar. Hvem deltager?
Søren Knudsen og Carsten Petersen

6. Forbedringer klubhus
VI sætter en ny emhætte op og laver nogle stik i kantine. Og der er bestilt et gitter til at lukke kantine vinduet af.
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Der bliver sat nye led lamper op.
Der kommer nye brusehoveder op og toiletter i 3 og 4.
Løbeklubben maler gangen.

7.Status

på kantinedrift

Der er møde på mandag d. 16 med Cafe lodberg.
Næste møde er d.07-02/17

Tilstede under mødet:

_____________________________________

___________________________________

Søren Knudsen(formand)

Tobias Nøhr Pedersen(Næstformand)

_____________________________________

____________________________________

Jesper Holm (Sponsorchef)

Carsten Petersen(Seniorformand)

