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Referat af bestyrelsesmøde d. 08-03-2017

Økonomi – Regnskab og budget … ved kasseren
Ungdomsudvalget har ikke fået søgt aktivitet tilskuddet til tiden. Derfor har vi fået en ny deadline.
Som vi skal overholde d. 10-03/2017. Lena følger op på dette.
Ellers ser regnskaber godt ud på nuværende tidspunkt.

Hvem skal være kontingent fri?
Der er ingen som er kontingent frie. Lena undersøger med med muligheder omkring ændringer
profiler på kampklar.
Nyt fra formanden
Der har været baneudvalgsmøde. Og vores nye baner er ikke blevet i orden endnu. Der er ueninghed
om hvem der har ansvaret for det.
Søren er blevet indlemmet i at være med til at lave plan til europamesterskabet i fodbold i 2020 i
Danmark.
Orientering fra udvalg: Senior, ungdom, Tennis, Sponsor samt vedligeholdelsesudvalg
Senior:
Hardi cup. 1. mødet i udvalget snarest.
Lige nu er der 23 hold tilmeldt.
Seniortræningen er i gang og det går godt omkring 12-15 til træning.
Ungdom:
Planlægning af fodboldskolen til sommer er gået i gang. Den styre søren Knudsen. Indtægten fra
dette går til hovedklubben.
Tennis:
De går snart i gang med at lave banen klar.
Sponsor:
Det går godt, der er opbakning i lokalbefolkningen.
Der er allerede nu blevet arrangeret events for sponsorne til de kommende måneder.
Kantine aftale
Aftalen med Cafe Lodberg er blevet opsagt pr. 30/6/17
Evt.
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Fremover vil vi holde bestyrelsesmøderne den 1 onsdag i måneden.
Næste møde er onsdag d. 5 april marts. kl. 18.

_____________________________________
Søren Knudsen(formand)

___________________________________
Tobias Nøhr Pedersen(Næstformand)

____________________________________
Carsten Petersen(Seniorformand)

____________________________________
Lena Havsteen (kassere)

_____________________________________
Jesper Holm(Sponsorformand)

