Referat
NAB bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts 2015
Til stede: Søren Knudsen, Jesper Holm og Jesper Hansen.

1. Velkomst og godkendelse af referat
Referat fra 13. januar blev godkendt

2. Nyt fra formanden
DBU-LF har fået ny Admin. chef i Thomas Bonde Jensen.
OK med henblik på den nye struktur i DBU-LF med turneringsstruktur LF-Sjælland, skolereform etc.

3.

Økonomi - Regnskab/budget

Bestyrelsen ønsker orientering vedr. udmelding fra Generalforsamlingen ang. de godt 50.000 kr.
der er i gæld fra sidste sæson i Ungdomsafdelingen.
Der ønskes en plan fra ungdommen over hvilke aktiviteter der hører under deres budgetter.
Vi skal ha undersøgt om vores alarm aftale med Skipper stadig eksisterer. Det tjekker Lena op på!

4.

Nyt fra div. Udvalg (Senior, Ungdom, Tennis, Løbeafd., vedligeholdelsesudvalg)

Senior: Broløbet lørdag den 5. september 2015 bliver den største begivenhed nogensinde i Nørre
Alslev.
Bestyrelsen håber at NAB viser flaget og alle kaster deres kræfter i.
Bestyrelsen opfordrer udvalgene til at arbejde sammen, så tingende bliver koordineret og vi kan
yde så godt et arbejde som muligt. Der vil være mulighed for at tjene mange penge til klubben, idet
der skal bruges mange hjælpere.
PC ønsker regnskabet tilsendt fremover.
Herudover vedlægges referat fra senior udvalgets sidste møde.
Tennis: Der bliver arbejdet på at lave en Gran Slam turnering. Evt. med en Go’ On premie.

Løbeklub: Det kører derudad…
Vedligeholdelsesudvalg: Der er ved at blive opsat nyt hegn rundt om stadion langs Stationsvej.
Der ønskes udvendig oprydning + tømme skraldespand m.v.
Ungdom: DBU ungdom 2.0 udsættes til næste møde.

5.

Skolereform – samarbejde med Nørre Alslev skole. Hvordan kommer vi i gang og hvad vil vi?

Skolereform skal løftes af hele klubben. Vi skal ha fundet ud af hvilke ressourcer vi har.
Et af de store problemer med reformen er, at samarbejde med lærerne er svært, da skolelærerne
har fri når vi andre arbejder og omvendt.
Søren Knudsen skal til møde med kommunen sidst i marts vedr. skolereformen, så vi er klogere til
næste bestyrelsesmøde.

Sæsonåbning – Indvielse af ny bane
Senior udvalget har bedt DBU-LF om at få hjemmekamp i sæsonens første kamp, hvilket er den 12.
april.
Jesper Holm og Jesper Hansen står for indkaldelse af sponsorer m.m.
Søren Knudsen spørger MSE’s nye chef, Lars Sørensen, om han vil sige et par ord vedr. anlæg af den
nye bane. Evt. vil han måske give den videre til Jan Sørensen fra MSE.
Søren Knudsen kontakter Martin Lohse fra kommunen om han vil være med til åbningen.

Parkering
Der skal parkeres så alle kan komme ud. Især parkering foran bænkene burde struktureres lidt
bedre.
6.

Evt.

Børn er blevet tilbudt hash i forbindelse med spil/leg på kunstbanen. Vi skal være opmærksomme
på det og holde øje med områderne.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7. april 2015!

