Referat fra bestyrelsesmøde d. 13.1.2011 i Klubhuset
19. januar 2011
Til stede: Hans Amholt, Dorrit Hansen, Ingrid Pedersen, Mogens Hansen, Mads Sørensen, Jacob Christensen
og Peter Nielsen
Regnskab fra juletræsfest i forsamlingshuset, vi skal betale 2 andele 515 kr.
Foreningsfitness har vi fået mail fra, og vi prøver at lave møde den 27. januar kl. 19.00. Peter kontakter Lars
Hansen fra Badminton. Holger Petersen fra kulturudvalget har indkaldt til møde/foredrag om ADHD børn,
Mads vil gerne deltage, Peter sender mailen til ham.
Dorrit fortalte at vi har 84.000 kr. på kontoen hvoraf de ca. 42.000 kr. er opsparing fra Serie 5 og Unicykel.
Der er 104.000 kr. på kontoen der er afsat til fitnesscenter, 9.157 i kassen og ca. 44.000 kr. på Girokontoen.
(Z)umba er der ikke helt styr på hvor mange medlemmer de har, der er aktivitet både mandag og torsdag.
Forsamlingshuset vil gerne ansøge om at få 4.000 kr. for denne aktivitet, da de ikke får ekstra fra
kommunen. Det blev vedtaget at de får de 4.000 kr. og hvis de så efterfølgende får fra kommunen, betaler
de tilskuddet tilbage.
Fodbold: Der er flot is på banen, så hvis sneen bliver fjernet kan man løbe på skøjter. Første halvår bliver i
Serie 5, og man spiller første træningskamp den 6. februar. Der vil også blive tilmeldt et 7 mands hold.
Mads sørger for tilmeldingen og kontroller at transporten til udekampe ikke bliver for lang.
Der har ikke være deltagelse i indeturneringer i vinter, men der bliver trænet hver fredag.
Der bliver igen i år tilmeldt et pigehold og Jan Rudes hold bliver også tilmeldt turnering.
Selvforsvar: Der er mange børn på børneholdet, men voksenholdet er ikke mange, men det er godt at det
bliver ved, så der kan skabes grobund for flere til næste sæson.
Der er kursus den 19.-20. februar her på Odden, program er udsendt.
Gymnastik: Daimi vil stoppe med trænergerningen fra næste uge, hun er til mange møder og synes det
bliver for meget med gymnastik også, Daimi giver selv besked om at hun stopper på holdet.
Ellen kan ikke nå at være på Odden til kl. 15.30, så vi skal have nogen til at overtage holdet.
Daimi prøver at spørge nogen af de piger der går på DGI holdene om de vil hjælpe til med det.
Unicykel havde møde i mandags, der er juniorforum i Haslev, men der vil vi ikke deltage.
Der kommer besøg af Danish freestyle Team den 1.-3. april.
16. april og 28. maj skal vi omdele aviser, vi har også fået tilbudt omdeling af 14.000 folder fra Erhvervsforeningen, dette har vi sagt nej til.
Vi har fundet ud af hvad vi skal bruge af klubtøj og man skal bestille senest 5. februar, vi har fået sponsorer
for ca. 5.000 kr., der bliver købt T-shirts til alle som bliver foreningens ejendom.
Hanne vil kontakte Mortens efterskole om de kan komme til vores opvisning.
Ældreidræt: Det går fint, men vi har været nødt til at aflyse 2 gange, 1 gang p.g.a. sne og en gang fordi der
blev arbejdet i hallen.

Kiosken: Der har ikke været så megen gang i den fordi der har været håndværkere som har opsat
radiatorer. Der er blevet rigtig god varme efter dette.
Der er også kommet bedre tjek på regnskabet. Økonomien er ikke overvældende.
Idrætsdagen bliver den 27.8.2011.
Generalforsamlingen bliver den 24. februar kl. 19.00 i klubhuset. Peter sørger for annoncering.
Næste møde den 24. februar kl. 18.00 inden generalforsamlingen. Næste møde efter generalforsamlingen
bliver den 24. marts kl. 19.00 i Klubhuset.

