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Bestyrelsesmøde mandag d. 2. september kl. 19.03
Deltagere: Lennart Deramat, Anders Kaltoft, Lars Bo Winther, Lasse Lund, Thomas Nielsen, Rene
Kristensen, Benny Olsen og Ulrik Marschall

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referater af bestyrelsesmøder d. 01/07/ 2013 og 12/08/2013
2. Økonomi
Det ser godt ud. Indtægter lidt højere end budgetteret og udgifter til sportsdelen ligger under
budget. Dog ligger der en stor udgift til trænings-/kamp tøj.
Alt i alt fornuftigt på alle poster på nær tøjkøb.
3. Overvejelser vedr. Budget 2014.
Input til næste års budget skal sendes til Thomas inden næste møde.
4. Oplæg til opkrævning af ekstrakontingent ifm. ekstra træning.
Bestyrelsen gav flere input til hvordan det kunne foregå. Ideen er at de medlemmer i U11- U15,
der modtager specialtræning skal betale ekstra for det. Oplæg laves til næste møde.
5. Arbejdsbeskrivelse/stillingsannonce for administrativ medarbejder.
a) Diskussion om hvilken profil klubben søger til den administrative stilling. Skal fokus
være på administration eller skal den være på vedligehold af anlægget?
b) Beslutning om at der skal oprettes to stillinger; en administrativ stilling og en
servicemedarbejder, som tager sig af rengøring, tøjvask og vedligehold af anlæg og
bygning.
c) Bestyrelsen kommer med input til de to opgaver i løbet af denne uge, så Ulrik og Benny
kan arbejde videre med stillingsopslaget.

6. Opfølgning på Årshjulkurset
Til næste møde udfyldes skabelonerne, som Benny tidligere har sendt rundt med
arbejdsopgaver. Tilsammen vil alle skabelonerne give et overblik over de opgaver der samlet
ligger for bestyrelsen.
7. Nyt fra udvalgene
a) Minibane: Der kommer ikke noget fra kommunen på trods af flere rykkere.
b) Renovering: Starter op i slutningen af november med baderummene. Der opstilles
skurvogne som mobile omklædningsrum. Forventes afsluttet i slutningen af januar, start
februar.
c) Sponsorudvalget laver et oplæg til en sponsorstrategi til godkendelse af bestyrelsen. Her
spiller en administrativ medarbejder en vigtig rolle.
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d) Rene køber stativ til brug for at optagelse af kampe

8. Eventuelt
a) Restauratøren har sagt op og der skal findes en ny. Der sættes et opslag op på
hjemmesiden, samt relevante fora. Benny kigger på det, og Sammy hjælper med at
lægge det op.
b) Kan det lade sig gøre at få en ledig akademiker til at varetage nogle af de opgaver, der
ligger i klubben. Lars Bo og Lasse laver en beskrivelse af de opgaver, de kunne
forestille sig en ledig kunne hjælpe med til sponsorudvalget.
c) CL billetter tilbydes klubbens træner/ledere for 1200 kr/pakke. Hver træner kan købe to
pakker. Når alle trænere/ledere har fået tilbuddet, tilbydes restpakkerne til klubbens
øvrige medlemmer. Thomas sender et regneark ud sammen med instruktioner i hvordan
det skal fungere.
d) Der er kommet klager over U7’s brug af bane 2 om torsdagen. De rydder ikke op efter
sig. Trænerne opfordres til at tage direkte kontakt i stedet for at lade det gå via
bestyrelsen.
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