
         Referat bestyrelsesmøde d.28.05.2018

Til stede: Niels Røddik, Ulrik Brock-Hoffmeyer, Anders Haagensen, Annemette Kinch Ørslev, Henrik Høj, Jesper Andersen og Kristine Larsen

Fokusområde: Nuværende status: Indsats: Ansvarlig: Deadline:

Træner til 2. holdet Vi skal have indsat en træner, som kan 

begynde at tage over for Jesper allerede 

nu, da han stopper til sommer.

Tag fat i dem I kender, og undersøg mulighederne. 

Ulrik 01.07.2018

Tøjvask Der er d.26.03.2018 blevet installeret nye 

maskiner, som pålægger klubben en udgift 

ved afbenyttelse, hvilket tidligere har 

været omkostningsfrit.

Vi har prisoverslag klar, som skal skrives ud til 

trænerne, så holdene kan tage stilling til hvilken 

løsning de ønsker efter sommerferien.
Kristine 15.06.2018

Afslutningsfest vinter Meld en dato ud i god tid Sammensæt et udvalg til dette Kristine

Juletræssalgsudvalg
Vi skal have styr på salg af juletræer i god 

tid

Få styr på regler og deadlines. Sammensæt et 

udvalg til dette Jesper

Herreseniorudvalg

Det tidligere seniorudvalg er blevet delt i 

to, således herresenior har deres eget 

udvalg.

Få sammensat et nyt udvalg, helst i hvert fald én 

træner fra hvert hold og udarbejd en vision. Ulrik 

blev valgt som seniorformand Ulrik

Sponsorudvalg

Der er brug for flere aktive i udvalget. Få sammensat et nyt udvalg og udarbejd en vision. 

Patrick blev valgt som sponsorformand. Niels er 

også medlem af udvalget og ansvarlig for 

forhandling og valg af samarbejdspartnere 

(sportsbutik og tøjleverandør) Patrick

Børne- og ungdomsudvalg

Det meste kører fint, så der er mulighed 

for videreudvikling.

Få sammensat et nyt udvalg, gerne af forældre. 

Høj blev valgt som ny formand for B&U udvalg Høj

Jubilæumsfestudvalg

Klubben fylder 60 år til maj 2019 Få sat en dato og saml et udvalg sammen med 

Jesper og Kristine Huxi

Trænerstruktur/økonomi

Få et overblik over årgangenes økonomi Trænerudgifter, kontingentindtægter, 

materialeudgifter, udgifter til dommer og kampe 

osv. Kristine og Huxi

Databeskyttelsesforordning Der er kommet nye regler pr. 25. maj 2018 Dataopbevaringspolitik skal udarbejdes Kristine



Årgang 2004/2005 piger
Der mangler træner efter sommerferien Der skal findes en træner til holdet - tidlige 

træningstider Høj

Årgang 2009 drenge Der mangler træner efter sommerferien Der skal findes en træner til holdet Høj

Årgang 2008 piger Der mangler træner efter sommerferien Opstart af egen årgang Høj

VEO-kamera
Vi undersøger muligheden for at få dette i 

klubben efter ønske fra trænerne

Høj spørger kommunen mht. regler ved brug på 

stadion. Kristine


