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Opfølgning fra sidste møde
 Forretningsorden
 Boldaftale
 Haltimer 15/16
Revideret budget 2015
Vedligeholdelsesplan
Status byggeri
Status – alle udvalg
Nyt fra kontor
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Talent Projekt
Evt. – bordet rundt
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Referat

Punkt

Beslutning / Beskrivelse

1.

KHE havde ikke modtaget nogen forslag, kommentarer
eller indsigelser til den nye forretningsorden. Den blev
derfor vedtaget uden yderligere ændringer eller
tilføjelser.

Opfølgning fra
sidste møde

Action

Ansv.

Deadline

MBØ

25. juni

JKY kunne berette at spillerne havde haft mulighed for at
se på RSL tøjet og der blev sagt ok til det. Det blev derfor
besluttet at RSL bliver ny bold- og tøjleverandør de
næste 2 år. RSL havde tilbudt den økonomiske bedste
aftale og samtidig er boldene af en rigtigt god kvalitet.
Aftalen giver endvidere både klubben og medlemmer
mulighed for at gode rabatter, når der skal købes tøj og
udstyr.
Skolereformen er en udfordring, idet de yngste (0-3.
klasse) tidligst har fri kl. 14.30. Derfor kan USU først
starte træning kl. 15 den kommende sæson. Det giver
pres på de øvrige baner senere på dagen. EU har også en
udfordring i at træningstimerne ligger for sent og det
betyder reduceret fremmøde. Vi skal samtidig passe på
faste banelejere og virksomheder. Arbejdet vedr.
haltimer og banefordeling fortsætter på kontor og via
udvalg den kommende tid. SJA udarbejder et økonomisk
overblik over konsekvenser ved at flytte/aflyse baner.
Målet er at plan er klar inden sommerferien. MBØ følger
op med udvalg
2. Revideret
budget

Der skal udarbejdes et revideret budget pba. ændringer
efter opsigelse af rengøringen og
halfordeling/kontingent indtægter. AJE og SJA arbejder
via med det

AJE, SJA

AJE

3.
Vedligeholdelsespl
an

AJE fortalte kort om vedligeholdelsesplanerne. Gulvet i
køkkenet skal laves. Samtidig kigges der på mulige
løsninger til et nyt halvgulv.

AJE

AJE

Referat

Punkt

Beslutning / Beskrivelse

Action

Ansv.

4. Status byggeri

KHE gennemgik status for byggeri.
Ny entreprenør er på banen med et fordelagtigt tilbud,
som stadigvæk er lidt over budget. På trods af en
omkostningsbuffer, gør basketbanen en forskel ift
overskridelse af budgettet. Der var ikke opbakning i
bestyrelsen til at vi etablerede en basketbane mod en
budget mindre overskridelse. KHE var ikke enig i
beslutningen. Det skal undersøges om vi kan få midler til
basketbanen på anden vis. Kontrakten forventes på
plads ultimo maj, med start på arbejdet primo juni.
Inden arbejdet kan starte skal haven ryddes for
skrammel. USU og MBØ løser opgaven

KHE, MBØ

KHE

5. Status alle
udvalg.

BU - MBR
Seneste BU møde blev udskudt, derfor har MBR ikke
holdt møde med udvalget efter GF.
Generelt gode træninger alle dage
Der tilmeldt et turneringshold mindre i næste sæson

MBØ

MBØ

SJA

SJA

Deadline

USU - KHE
Ingen input
Veteran – OJO
Vil gerne se og have gennemgået veteranbudget.
OJO foreslår en model hvor klubben betaler for mad til
med og modspillere efter veteran kampene. Spillerne
køber selv drikkevarer. Giver socialt liv, samt omsætning
til Martin/caféen. Så længe det inde for veteran budget,
er det ok. Skal administreres via kontoret
EU – MPE
Har mistet én dygtig spiller til næste sæson
EU foreslår spisning efter 1.-4. holdkampe – både
ude/hjemme. Kan holdes indenfor budget.
Nye kontrakter er klar til underskrift.
EU er klar til at modtage flere ungdomsspillere på
seniortræning. Model skal tilpasses med USU.
6. Nyt fra kontor

7. Talentprojekt

MBØ er kommet i gang på kontoret. Hektisk start med
masser af spændende udfordringer.
Fokus er pt. på at få søg FOS-tilskud (deadline 1. juni), få
svaret mails, betalt regninger og bogført. Arbejdet
omkring halplaner og hold for 15/16 er så småt i gang.
SJA gennemgik oplæg til talentprojekt. Målet for
projektet er at fastholde vores ung seniorer og styrke

1.

juni

Referat

Punkt

Beslutning / Beskrivelse

8. bordet rundt

overgangen til seniorrækkerne. SJA er tovholder og
fortsætter arbejdet i løbet af sommeren og på den korte
bane skal trænerne involveres og spillerne udvælges.
Ingen input

Action

Ansv.

Deadline

