
Referat bestyrelsesmøde d. 15/06/2016: 
 

Deltagere:  
Brian, Mogens, Annemette og Kirstine 

 

1. Konstituering: 

Formand: Brian 

Næstformand: Mogens 

Kasserer: Annemette 

Sekretær: Kirstine 

 

Turneringsplanlægning/halreservation: Brian 

 

2. Samarbejde og arbejdsform i bestyrelsen og inddragelse af reservationer: 

• Vi drøfter det videre næste gang, husk at besvare mail og meld afbud i ordenlig tid (afbud sendes til 

Brian) - send besked alle kan se. 
 

3. Conventus: 

• Mangler betaling fra nogle herrespillere, Annemette sender brev ud til de der mangler at betale. 
 

• Medlemmer melder sig selv til pr. Conventus, fra næste sæson. Kontingent betaling skal ske 

tideligere på året. En hold leder fra hvert hold skal holde deres spillere op på betaling af 

kontingentet. 
 

• Vi skal have en fra Conventus til i klubben, for at få et kursus i brug af Conventus. -Annemette 

kontakter Conventus. 
 

• Conventus skal sættes ordenligt op fra start af, medlemsregistrering skal registreres fra alle, også 

dem der ikke skal betale kontingent. 
 

• Annemette spørger Conventus til mobilepay eller Swipp 

 

• Trænerne skal spørges om Conventus og meget gerne blive sat ind i det. 
 

4. PR-udvalg: 

• Brian har kontakt med Hanne 

 

• Klubben køber 100-120 t-shirts af Intersport: 

• Farver: Evergreen/black, True red/black & True blue/black. 

• Str: Afklares over mail 
 

• Annemette snakker med Intersport om knæbeskyttere (Mikasa). 
 

• Klubben får større udvalg af tilbud i Intersport. 
 

• Klubben skal være OPS på sponsorerne selv skal betale for tryk på trøjerne. Hvilket også fremgår af 

aftalerne med de enkelte sponsorer. 
 



• Klubben skal have fat i flere sponsorer, gerne yngre spilleres forældres firmaer. Der er mulighed for 

at spørge om ovenstående til møde med kidsafdelingens forældre. 
 

• Annemette snakker med Lars vedr. Hancock-sponsorat. 
 

• Klubben dropper den store helside annonce i midt på ugen, men beholder en lille annonce i 

sportskalenderen. 
 

5. Sæsonstart: 

• Klubben har hallen fra tirsdag d. 9 august (uge 32). 
 

• Brian skriver rundt til trænerne angående møde i næste uge (uge 25), evt. tirsdag d. 21/06 hvor der 

også snakkes træningstider. 
 

• Kidsopstart i september. 
 

• Klubben gør opmærksom på arrangementer der sker indenfor klubben, med klare "retningslinjer" 

 

• Klubben skal arbejde på arrangementer til de enkelte afdelinger, fx. Teambuilding 

 

• Klubben skal have arrangeret et opstartsarrangement, der sendes besked ud til de der ikke deltog i 

mødet. 
 

• Der findes en dato til møder for seniorer og forældre. 
 

6. Klubbensmålsætning/hvad vil vi med klubben?: 

• Tages op på et senere møde med flere deltagere. 
 

7. Udvalg/uddeligering af opgaver: 

• Tages op på et senere møde med flere deltagere. 
 

8. Evt.: 

• Annemette snakker med Janni angående Swipp. 
 

• Tjek af bolde, er nogen af dem dårlige udskiftes de med nye bolde. Mogens tjekker boldene. 
 

• Annemette kontakter Sune vedr. Ny computer til kasserearbejde. 
 

• Kirstine kontakter Mille vedr. Uddeling af linealer. 
 

Næste møde: 

Mandag d. 15/08 kl 17.00 
 


