Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.11.2010 i Klubhuset
24. november 2010
Til stede: Dorrit Hansen, Ingrid Pedersen, Hanne Caldron, Mogens Hansen, Mads Sørensen og Peter Nielsen
Peter og Lise fra Unicykel har været til møde med Ib om forslag til anvendelse af arealet på den anden side
af Skoletoften, hvor kommunen graver jordledninger til varme ned.
Unicykel har lavet et rigtig godt forslag, som Ib også kunne gå ind for. Vi prøver at lave en aftale med Ib og
kommunen, hvor vi vil fremlægge det.
Foreningsfitness, der har Lars fra Badmintonklubben svaret at hvis der er noget nyt, vil de godt holde et
møde med os. Peter kontakter foreningsfitness og arrangerer et møde, hvor vi kan fremlægge vores forslag.
Hanne, Mogens og Peter deltager fra OGIF.
Dorrit fortalte at vi har ca. 80.000 kr. stående på vores konto, hvoraf Unicykel og Serie 5 holdet ar ca.
44.000 kr. til gode. Der er ca. 103.000 kr. på den konto, som vi har øremærket til fitness, endelig er der ca.
30.000 kr. på den konto som vi løbende bruger. Der er sendt girokort ud for ca. 30.000 kr. og vi har ca.
12.000 kr. i kontanter.
Der er 3 gymnaster der går på landsdelsholdet, vi diskuterede om de skulle have betalt kontingent for dette
hvis de ikke er hjælpetrænere. Vi blev enige om at hvis de ikke deltog som hjælpere, skulle de selv betale
deres kontingent til landsdelsholdene.
Fodbold: Mads sagde at fodbold havde anket den karantæne og bøde som blev afbrudt, fordi der var 2 fra
modstanderholdet der overfaldt en af vores spillere. Peter kontakter SBU angående anken.
Fodbold har ikke tilmeldt sig til indeturneringen i år, men vil deltage i pengestævner i stedet i løbet af
vintersæsonen.
Fodbold indkalder til at møde med alle fodboldlederne, angående planlægning af træningstider og deslige.
Det skal indskærpes at flasker er strengt forbudt i omklædningsrummene.
Selvforsvar: Hans havde meldt afbud.
Unicykel: Vi har afholdt et rigtig godt arrangement den sidste weekend i oktober. Der blev talt om at man
evt. kunne åbne for tilskuere hvis trial landsholdet kommer forbi igen.
Der bliver arbejdet for at skaffe sponsorer til at betale for trøjer som foreningen kan have liggende til udlån.
Ældreidræt: Der er rigtig god tilslutning til ældreidrætten. Vi holder juleafslutning den 15. december i
forsamlingshuset.
Kiosken er der ikke rigtig gang i. Der manglede penge i kassen i går efter badminton og døren til kiosken var
ikke låst. Der er ca. 5.000 kr. i kassen og for ca. 4.000 kr. varer.
Næste møde den 13. januar kl. 19.00 i Klubhuset.
Eventuelt: Hanne har talt med en Zumba instruktør, og fortalte at hun gerne ville komme herud en fredag
og lave en instruktion.
De sidste par fredage er der blevet spillet Volley i de timer som er blevet afsat til anden idræt.
Unicykel har holdt deres forældremøde hvor der blev fortalt, hvilke krav foreningen sætter til forældre, for

at deres børn kan deltage i arrangementer.
Hanne fortalte om Region Sjællands sundhedspris, der er på 50.000 kr., den gives for at lave bedre sundhed
i foreninger eller institutioner. Den bliver overrakt i slutningen af november, så det er for sent at tilmelde
sig i år.
Hanne vil prøve at booke det hold fra Ringsted, som laver opvisning med nogle store jernringe, til vores
gymnastikopvisning den 16. april.
Hvis det hold som der blevet forespurgt om i (Z)umba vil deltage i foreningens regi, kan de få kontingentet
for 200,- kr. pr. deltager i vintersæsonen.

