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Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 13.09.10.

Tilstede: Henning Frederiksen, Leon Strøm, Themba Jansson. Preben Lindgren, Conni Simonsen, Fodbold/ Brian G. 
Nielsen, Dorthe Sommerlund, Gymnastik, Per A. Sørensen Volleyball. Inga Andersen Badminton. Maiken Sørensen, 
Håndbold.
Afbud:  Kent Holm Floorball.

Hvis du ikke kan komme til mødet, send så din suppleant i stedet og et eventuelt afbud skal være formanden i 
hænde senest kl. 12,00 samme dag.

Preben bød velkommen til det første møde efter sommerferien.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 14.06.2010
3. Orientering fra bestyrelsen
4. Emner til behandling.
    a. Cafeteriet.
    b. Fodboldafdelingen (Brians fratrædelse i efteråret )
    c. Nøgler til klubhuset når leder og trænere stopper.
    d. Organisation – frivillige opgaver bl. a.
    e. Kommunikation ( hjemmesiden )
5. Nyt fra de sportslige ledere.
6. Økonomi ved Leon.
7. Referat fra sidste møde ”fritid for sjov ”med kommune og skolen / ved  Maiken - Kent-Brian.
    a. Næste møde med kommune og skolen den 09.06.10.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
   Emner der ønskes behandlet på mødet, skal tilgå formanden snarest og senest 2 dage før mødet.

Ad.1. Godkendt med følgende underpunkter  4d, Forespørgsel på klubdragter, 4g, Fodbolden ønsker at bruge lejestuen 
      til cafeterie i  2011.

Ad.2. Godkendt med følgende tilføjelse:ad.6: Bredbånd Nord: Gymnastik, Fodbold og Håndbold har forstået opgaven 
      med fordeling af breve.

Ad.3. Husk at indsende børneattester så hurtigt som muligt. Der skal laves nyt varmeanlæg i klubhuset, i teknik og 
       rengøringsrummet skal gulvet være ryddet.

Ad.4. a. Forpagtningsreglerne ventes klar efter uge 38. før kan vi ikke komme videre med forpagtning  af cafeteriet.
           b. Brian stopper som sportslig leder for fodbolden, når sæsonen er færdig i efteråret. Vi får mere at vide om 
              hvem som overtager posten , når udvalget har holdt møde. De ønsker at dele fodbolddelingen op i en senior og 
              en ungdoms udvalg, med en leder for begge udvalg. Det bliver taget op i bestyrelsen.
           c. Henning har fået en rettet nøgleliste fra Håndbold og Fodbold.
           d. Det bliver taget op i bestyrelsen hvordan vi gør fremover. Et ønske kunne være en fast tovholder i HFS.
           e. Der skal laves en folder om HFS og en Infotavle over alle ledere i HFS. Themba og Maiken laver et udkast til 
              en folder over HFS. Hjemmesiden skal hele tiden være opdateret.
           f. Hvor tit skal ledere og trænere have ny træningsdragt ? Bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.
           g. Der hvor dagplejen har lokaler, ønsker fodbolden at drive  cafeterie. Kommer op på næste bestyrelsesmøde.
 
Ad.5.  Fodbold: Sæsonen er kommet godt i gang, har 16 ungdomshold og 6 seniorhold, Der skal bygges en ny tribune, 
            byggetilladelsen er i orden. Børneattesterne i orden.
            Gymnastik: Ikke noget nyt.
            Tennis: Ikke noget nyt
            Volleyball: Ikke noget nyt. 
            Badminton: har 43 spillere, tilmeldt 5 hold til turnering 
            Floorball: Har trukket U15 holdet. 
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             Håndbold: Er kommet i gang med træning. Har 7 ungdomshold, 2 herrehold og et damehold. Maiken styrer 
             udvalget alene. Stopper når sæsonen er færdig som leder. Søger bestyrelsen om tilskud til en leje af en bus til 
             Tornby cup, har 5 hold med. Børneattesterne er ved at være klar.
         
 Ad.6. Der blev udleveret en økonomisk oversigt.       

Ad.7. Der er lektiecafe om tirsdagene, de ønsker at låne hallen til aktivitet, og en  frivillig voksen som vil stå for 
          aktiviteterne  i hallen, fra kl. 15,00 til 16,00
           
Ad.8. Thomas Schmidt fra byggeprojektet fortale om, hvor langt de var kommet, der kommer en ny rapport i uge 43.
           Skansefestudvalget har afholdt evalueringsmøde den 24 august. Udvalget har trukket sig, der skal findes et nyt 
           udvalg.

Ad.9.  Næste bestyrelsesmøde mandag den 11 oktober  2010 kl. 19,00

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.
         


