Referat fra BM den 4. august i IH.
Deltagere:
Flemming Pedersen
Gitte Pedersen
Heidi Wiendahl
Jesper Lassen
Jan Bemmann
Afbud fra Søren Bay Larsen

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7

Skomarturneringen
Opstartsmøde sidst i August
Nye drikkevandsautomater
Turneringslederen
Økonomi
Diverse
Næste møde

Ad. Pkt. 1
Skomarturneringen
FP gennemgik tilmeldingerne til skomarturneringen. Der er tilmeldt meget få hold hvilket gør at det ikke er
umagen værd at arrangere turneringen. Bestyrelsen er enige om at aflyse turneringen.
Der er modtaget forslag om at starte en skomarturnering for spillere under 8 i snit og med en distance til
100. Vi overvejer forslaget.
Ad. Pkt. 2
Opstartsmøde
Dato er fastsat til den 27. august kl. 19.00. Mødet vil inkludere en skomarturnering med fine præmier.
Ad. Pkt. 3
Ny drikkevandsautomater m.v.
Dyson støvsuger er nu indkøbt.
De nuværende automater er ved at være udtjente og skal udskiftes snarest.
2 nye automater vil koste lige over 100.000 kr. Leasing vil koste 2.000 kr. pr. måned i 60 måneder.
HW foreslår at se efter brugte maskiner i forlængelse af eventuelle konkurser relateret til Corona. FP
tjekker om der er muligheder.
Ad. Punkt 4

Turneringslederen

HW mangler at få formularer til træningstider og holdopstillingerne. Holdene er tilmeldt DDBU – der bliver
1 elitehold – 1 2. divisionshold og 1 3. divisionshold. 1 Serie 2 hold og 3 OB hold. Individuelle turneringer
skal være tilmeldt senest den 15. august.
GP og HW mødes for opdatering som videresendes til JB.
Ad. Punkt 5

Økonomi

Økonomien udvikler sig positivt ligesom FP kunne berette at sponsorantallet gør det samme.
Spillemaskinerne er også kommet i gang igen.

Indtil nu har vi bestilt 30 licenser – der mangler dog et par stykker endnu.
Interne turneringer skal opstartes i november.
Ad. Punkt 6

Diverse

Nye spillere får skjorter – alle andre må vente en sæson eller to.
JB påpeger problemet med den aldersmæssige fordeling vi har blandt klubbens medlemmer. Får vi ikke
vendt denne udvikling vil der i løbet af få år opstå problemer med klubbens mulighed for at kunne
fortsætte. Det er derfor nødvendigt at bestyrelsen i samarbejde med interesserede medlemmer
igangsætter et strategiprojekt der skal munde ud i forslag til hvordan vi får lagt en langsigtet plan for
klubbens fremtidige udvikling. JB udarbejder et forslag.
Den interne skomarturnering skal i gang igen. Der spilles 1 fredag i hver måned – indskud er 150 inkl.
Spisning. Konditionerne offentliggøres på medlemsmødet.
Vi holder løbende øje med ansøgningsmuligheder fra diverse fonde.
De 12 finaledeltagere til skomarturneringen skal hurtigst muligt kontaktes vedr. dato for finaleafviklingen.
Foreløbig dato er aftalt til den 17. september kl. 17.30.
Ad. Pkt. 7

Næste møde

Mødedato aftales ved medlemsmødet.

Mødet slut kl. 20.15

