Møde den 7. juni 2016
Dagsordenspunkt:
1. Referat fra mødet 08.03.16 sættes
til underskrift.
2. Referater fra Hovedbestyrelsen og
hovedgeneralforsamlingen.

Beslutning:
Ok.

Hovedbestyrelsesmøde 19 april.
Bierfest - der er noget i støbeskeen,
vi hører mere.
Kvartalsnyt – omkostninger er
70.000,- det er svært at finansiere.
Næste nummer skal være elektronisk
Hver afdeling skal betale 2000,fremadrettet, vi betaler i dag 1000,Storskærm er repareret.
Klubhuset blev drøftet – de gamle
punkter er stadig udestående.
Damefodbold – der fiskes fra andre
klubber – et stort problem.
Herrefodbold – skuffende resultater.
Randers uge – der arrangeres et irsk
telt på slotspladsen.
Hovedgeneralforsamling ikke stor
tilslutning, der blev orienteret om
fonden, som ejer klubhuset.
Per opretter en mappe i vores lokale
med diverse materiale fra
generalforsamlingen samt sportslig
og administrativ beretning.

3. Kvartalsnyt - referat fra
fællesmøde 11/4.

John har skrevet denne gang og det
er omdelt.
Næste nummer kommer elektronisk
jf. ovenstående beslutning fra
hovedbestyrelsen.
Per skal skrive næste gang – deadline
15 august.

4. Hjemmesiden.

Siden skal løbende redigeres og
tilføjelser er velkomne.
Per har noget materiale fra gamle

dage, som skal up-loades.
Hjemmesiden fungerer ellers efter
hensigten.
5. Status på turneringsholdene og
veteranerne -Herunder tilmelding
for de 2 hold i ØOB.

ROB ligger pænt til, men mangler
spillere. Ligger pt nr. 3.
ØOB ligger nr. 1 – mangler ligeledes
spillere nogen gange. Har haft en
grim skade på holdet.
55 års – der er mange skader og
afbud - er kun 16 mand i hele
truppen.
Der er automatisk tilmelding til ØOB,
der skal meldes tilbage om holdene
skal flyttes i andre alderspuljer. Vi
forsætter i samme alderspuljer.

6. Orientering v/ kasserer Nils.
Husk at medbringe bilag for
udlæg, og at meddele Nils
beløbsstørrelser.

Udlæg indleveret til kasseren.

7. Status på medlemsregistrering v/
Kim.

Der mangler mailadresser i
kartoteket – kartoteket skal generelt
a’jourføres - alle data sendes til Kim.

8. Årsplan for aktiviteter og opgaver
forsøges udarbejdet.

Oplæg godkendt – bestyrelsen sender
det materiale, som kan danne grund
for årsplanen til NH.

Medbring det af Niels
Hosie tidligere tilsendte
rammeforslag.

Nils gennemgik regnskab pr. d.d.
Der var en gennemgang af spillere i
restance – de enkelte holdledere fik
til opgave at rykke.
Nye medlemmer registreres fra
august og tilmeldes PBS.

9.Runde dage efterår.

Lukket punkt

10.Træningsopstart.

Træningsopstart 3. august kl.19

Eventuelt
fastsættelse af efterårets møder

6. september.
25. oktober

frem til generalforsamlingen.

Mødet slut 19.55

1. november

