
www.halsfs.dk 

                                                                                                                  Hals 01.06.2010

Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den25.05.10.

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

Themba bød velkommen til de sportslige ledere og Birgitte Nielsen fra Skansefestudvalget.
Mødet indledes med Birgitte fra Skansefestudvalget, som fortalte om Skansefestudvalgets udlægning af bruddet med 
Hals Revy, samt uddelte arbejdsopgaver til de sportslige ledere.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 26.04.2010.
3. Orientering fra bestyrelsen
    a. Indbrud i cafeteriet.
4. Emner til behandling.
    a. Cafeteriet.
    b. Klubhuset/vision 2015. Ved referat 10.05 fra Thomas Schmidt.
    c. Tall Ships Race 2010
    d. Klubdragt fra Sportsmaster.
    e. Nøgler til klubhuset når ledere og trænere stopper/Henning
5. Nyt fra de sportslige ledere.
6. Økonomi ved Leon.
7. Referat fra sidste møde med kommune og skolen : 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 

Ad.2. Udsat til næste møde, på grund af de mange afbud.

Ad.3.a. Der har været 2 indbrud, det sidste er formodentligt sket den 25.05.10.
             Første gang blev der er taget slik, sodavand og andre  varer samt de kontanter som var i pengekassen.
             Ved det andet indbrud blev pengekassen igen tømt, samt resten af slikket og sodavand fjernet og 10 frosne 
             kyllinger samt de tekniske hjælpemidler i cafeteriet lokalet. Det ser ud til at nogen har brugt en nøgle til at 
             komme i cafeteriekøkkenet. Leon melder det til Politiet. Vi må selv bære tabet, da forsikringen ikke dækker.
             Vi ønsker at få skiftet låsen ud til køkkenet, Leon kontakter Skolen om problemet.

Ad.4.a. Det fungerer ikke endnu.
         b. Referatet vil Themba lægge på hjemmesiden, de sportslige ledere har ikke fået referatet tilsendt.
         c. Inga har oplyst at hun ikke er koordinator for Tall Ships cup, Themba kontakter  Hals Avisen for 
             yderlige oplysning, om hvad vi kan hjælpe med den 24 juni 2010.
         d. Themba sender aftalen med Sportsmaster til de sportslige ledere.
         e. Nøgleoversigt afleveret til Fodbold og volleyball for kontrol.
 
Ad.5.  Fodbold: Har fået tilsagn fra Lars Andreasen  som vil træne seniorholdene  fra 01.07.2010. Har indkøbt bolde og 
            boldvogn, som er blevet meget populær. Jeg stopper som sportslig leder når sæsonen er færdig og udtræder af 
            udvalget, men vil godt hjælpe til. Afdelingen burde igen deles op i senior og ungdom. Det er svært at følge med 
            i det hele.
           Gymnastik: Vi har stavgang hver onsdag og har afholdt et kroketstævne. Har lavet en håndbog son 
            instruktørerne for i næste sæson. Er med i en netværksgruppe.
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           Tennis: Vi er begyndt at spille igen.
           Volleyball: Vi ønsker at få vores egen beachvolley bane . Vil undersøge hvad det koster og hvorhenne den kan 
            placeres. Har lavet et opslag om at afdelingen ønsker porcelæn til skansefesten.
         
 Ad.6. Udsat til næste møde.         

Ad.7. Udsat til næste møde
                    
Ad.8. Vi bør byde ind med arbejdskraft til Tall Ship Cup 2010 lørdag den 24 juli, da vi kan tjene penge til foreningen.
          Vi syntes det er en god ide at uddele reklamer fra bredbånd nord, men det er med for kort varsel at vi har fået 
          Tilbuddet, det kniber med at få hjælpere med så kort varsel.
Ad.9. Udsat til formanden kommer hjem fra ferie.

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.
         


