Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.10.2010 i Klubhuset
8. september 2010
Til stede: Hans Amholt, Dorrit Hansen, Ingrid Pedersen, Hanne Caldron, Mogens Hansen og Peter Nielsen
Peter fortalte om møde med Kulturudvalget, der fik han at vide at der bliver mindre medlemstilskud til
næste år. Jordslangerne til skolens jordvarmeanlæg bliver lagt på trekantområdet på den anden side af
skoletoften. Unicykel havde nogle forslag til hvad man kunne bruge det område til, Peter kontakter Ib og får
aftalt møde med kommunen, så vi kan høre om hvad der kan lade sig gøre. Hanne, Dorrit, Andreas Peter,
Julie og Ditte har været til kursus i Herning. Det var rigtig godt både de unge og gamle havde rigtig godt
udbytte af det, så det er nok noget vi skal satse på i fremtiden.
Den 6. november er der ildsjælekonferende på Vallekilde Højskole, hvor foreningsledere fra hele
kommunen samles for at drøfte samarbejde og nye tiltag.
Dorrit har sendt kontingentopkrævninger ud, det er halvdelen der er sendt ud nu. Om et par uger bliver
resten så sendt ud.
Vi har ikke brugt så mange penge siden sidste møde, så kassebeholdningen er meget lig den vi havde ved
sidste møde.
Gymnastik: Spring/rytme og sprællerholdet er slået sammen, det samme er gældende for Rytmepiger og
det store Spring/Rytmehold, så vi har en ledig time fra 18.00 til 19.00 om torsdagen. Puslingeholdet om
tirsdagen har kun 9 medlemmer.
Fodbold: Pigerne har vundet deres række.
Seniorholdet skal spille oprykningskamp på lørdag.
Veteranholdet har afsluttet deres sæson med Ålegilde i lørdags, som de plejer.
Selvforsvar: Hans aflevered penge fra kursus. Voksenholdet er kun 4 medlemmer, han håber at få lov til at
køre sæsonen færdig, det er rigtig godt og det skal nok udvikle sig, så der hen ad vejen kommer flere
medlemmer.
Børneholdet har over 20 medlemmer og der går det også rigtig godt. Det Danmarksmesterskab som Hans
omtalte sidste gang har han ikke hørt fra, så han ved ikke om det bliver til noget.
Unicykel: Vi har haft besøg af landsholdet, det var en succes, de var imponerede over vores faciliteter og de
vil meget gerne komme igen.
Der er lavet en seddel med forældrekrav. Forældre skal tage med til stævner og sørge for at cyklerne er i
orden, når børnene møder op. I den forbindelse bliver der lavet et forældrearrangement, hvor forældre
bliver orienteret om krav til cykler, hvordan de skal være til de forskellige arrangementer.
Der er planlagt weekend i hallen den 30.-31. oktober, i samme weekend kommer Danish Trial Team og vi er
enige om at det godt kan lade sig gøre at være så mange til overnatning.
Unicykel har også fået tilbud på tøj fra Klarup Sport, og vi vil prøve at skaffe sponsorer til dette. Vi laver en
seddel, så andre afdelinger også kan købe til samme priser.
Ældreidræt: Der er kommet flere nye deltagere, og der også nogle der er stoppet, også af naturlige årsager.
Der er 6 nye deltagere, og de får lov at komme et par gange inden de bliver opkrævet kontingent.

Afspændingsholdet har 2 deltagere, og Ingrid sørger for at få lavet en liste, så Dorrit kan sende
opkrævninger ud.
Kiosken: Der mangler stadig småbeløb i kassen efter træning, det er irriterende at der nogen der ikke kan
finde ud af at betale for det de drikker.
Ålegildet var en stor succes. Jacob mangler at skifte lås og lave aftræk.
Skakholdet er startet om mandagen. Mogens laver turnusordning til fredagene og giver folk besked om
hvornår de skal have vagten.
Idrætsdagen bliver den 27.8.2011.
Forsamlingshuset holder julefest den 18. december.
Næste møde den 19. november kl. 19.00 i Klubhuset.
Eventuelt: Hanne foreslog at man måske kunne lave fleksible tider, f.eks. klippekortordning.

