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Bestyrelsesmøde onsdag den 24. oktober kl. 19:00 
Mødet afholdes i Klubhusets mødelokale 

 
 

REFERAT: 
 

1) Skanseudvalget 

Heidi Jansson kom og fortalte følgende: 
- Udvalget har evalueret – rekord i de store telte. Smugkroen og 

sponsorløbet har givet mindre end forrige år. Der skal info ud om 

sponsorløbet tidligere næste år. 

- Overskud mellem 80.-90.000 kr. 

- Frivillige har Jette Buller, Janne Olesen og Charlotte Lind stået for – 

op mod 125-130 personer bidrog. 

- Morten Bruun og Claus Fallingborg har trukket sig fra udvalget– nye 

medlemmer er Malene Brønnum og Kasper Møller. Henrik Todberg 

vil også være behjælpelig. 

- Der er forslag om, at afdelingerne laver forskellige aktiviteter evt. på 

stadion, så det bliver en byfest i hele byen. 

- Heidi har haft møde med brandmyndighederne om hvordan arealet 

på Skansen kan udnyttes og give plads til flere kræmmere. 

- Ønske om at støtte det nye motionshus med overskuddet. 

- Vi skal mødes angående sponsorater – der skal laves en folder som 

gælder alle områder af klubben. 

 
2) Sponsorudvalg 

Der laves et brev, som sendes til de sportslige ledere og dermed videre 
ud til forældre og andre, hvor vi søger medlemmer til udvalget og 
beskriver arbejdsopgaverne. 
- Sportsmaster – Vi inviterer ham til næste møde – Rikke tager 

kontakt. Ny kontakt skal laves inden 1/1 – 2013. 

- Sparekassen – Kontakten gælder i 2 år endnu. 

- Energi nord og Bredbånd Nord nævnes i årsbrev, og de skal stå på 

hjemmesiden. 
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3) Møde med sportslige leder 

- Godt møde, vi skal følge op på: 

- Themba snakker med Brian Borregård angående sponsorudvalg 

- De sportslige ledere informeres om færgekort – Rikke 

- Harmonisering af kontingenter er punkt på et af de næste møder 

- Themba tager kontakt til Henning angående rettelser på 

hjemmesiden 

- Vi tjekker om vi har invitation til træner/lederfest næste år og sender 

til Thomas Thorsen. 

 
4) Vision 2015 

 –  Vi har haft møde med udvalget og bakker dem op i deres videre 
 arbejde. 
 

5) Eventuelt 

- Henriette kontakter Kultur /fritid med henblik på at få fyldt huller ud 

på fodboldbanen. 

- Generalforsamling onsdag d. 27. februar, skal varsles i avisen 5. 

februar. 

På valg: Jacob Justesten, Leon Strøm. 
 

 
Næste møde mandag den 26/11 – kl. 19.00 

 
 


