Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. april 2012.
Idrætsdag: Peter har talt med Giller og Søren og de vil gerne stå for mad, vi kender ikke priser, da
der er kommet nye priser, så vi skriver at ved forudbestilling koster det 150,- og ved bestilling på
dagen 175,- kr.
Mogens sørger for fadølsanlæg, borde og stole låner vi i forsamlingshuset.
Brian sørger for telt.
Hanne og Dorrit laver indbydelse til erhvervsdrivende, med regler for fodbold, 7 mands, der skal
være en pige eller en under 15 år på hvert hold, det er tilladt at bruge fodboldstøvler.
Tilmeldingsfrist er den 18. juni.
Vi prøver at lave alternative aktiviteter også, Thomas spørger en af hans kollegaer angående
fjernstyrede fly.
Selvforsvar: Hans fortalte at København havde inviteret til sommerlejr, og skrevet at det kostede
130,- kr. pr. dag, Hans synes at det er for dyrt, han har sagt til dem at det ikke skal være så dyrt,
men de fastholder at det skal koste det.. Hans mener ikke vi skal tjene penge på sommerlejren, og
hvad gør man hvis der er et overskud.
Hans vil prøve at foreslå at han får sponseret nogle fødevarer fra forskellige erhvervsdrivende så
prisen bliver billigere.
Fodbold: Thomas vil prøve at invitere nogle af de store drenge fra 15 år og op, til at deltage i
træningen. Han ved godt at de ikke vil komme til at deltage i turneringen, men det kunne være godt
at få dem aktiveret.
Peter har aftalt med René fra Brugsen at han sponserer ca. 10 bolde til Karsten Greves hold, de
bliver overrakt på fredag, og vi får taget et billede, så det kan komme i Odsherredkysten og Det Ny
Odsherred.
Gymnastik: Vi holder møde den 16. maj kl. 18.00 i klubhuset med alle ledere.
Peter spørger Ib om vi kan holde halfordelingsmøde inden.
Unicykel: DGI Unicykel har haft stort underskud, da man har budgetteret med mange flere tilmeldte
til de forskellige stævner, så de nu er sat under administration. Der er ikke så mange medlemmer i
de forskellige Unicykel foreninger, de har regnet med indtægter fra deltagere, som de ikke har fået.
Vi fortsætter sæsonen til den 16. juni.
Peter har meldt sig til webkursus i morgen i Kluboffice, hvor han vil få at vide hvordan hele
programmet virker, både med regnskabsdel og medlemsregistrering.
Næste møde den 4. juni kl. 16.30 i klubhuset.

