Dagsordenspunkt 23.05.17

Beslutning

Deltagere:

Per, Kim, John, Nils, Gert, Niels H og
Peter Ø som gæst.

1. Referat fra mødet 09.03.17 sættes til
underskrifter.
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste
møde den 9. marts.

Der er ikke købt tøj endnu. Kvartalsnyt
– Per har skrevet om udfordringerne
med at stille hold og alle de frivillige
der bakker op omkring holdene, uden
dem kunne det ikke lade sig gøre.

3. Evaluering af turneringsdeltagelse
og til og framelding af hold. Hvem
gør hvad?

Bred drøftelse af holdene.
Holdene melder tilbage - efter i morgen
- til Per – hvad vil de forskellige hold.
To elleve mands hold ønskes.
Oplæg - PØ overtager holdet i ROB. Er
det 11 eller 7 mands i 60 års alderen.
Gert melder tilbage efter den 29.i
denne måned.

4. Orientering ved kasserer Nils.

Ajourført den 27. april –
kassebeholdningen ser fornuftig ud og
kontingentindbetalingen er ok.

5. Orientering ved
registrator Kim.

Listen er ajourført og sendes til Per.

6. Kvartalsnyt fortsætter foreløbigt 1
år. Deadline på indhold til næste
nummer den 15. august, hvem
skriver?

Økonomien er reddet for foreløbigt et
år takket være gode kræfter i klubben.

7. Evaluering af hjemmesiden.

Per skriver – han mangler input fra
bestyrelsen – vigtigt. Der må også
gerne leveres billeder.

8. Referater fra Hovedbestyrelsen ved
Per. 2 møder og
generalforsamlingen.

Klubhuset skal renoveres i 2017 og
2018. Lokale håndværkere bruges.
Omklædningsbygning skal også med,
et rum laves som en prøve.

Per skriver til næste nummer.

Der arbejdes med et adgangssystem i
omklædningsbygningen.

Kunststofbanen kan overtages med
tilhørende vedligehold.
Installering af fjernvarme i
omklædningsbygningen drøftes.
Regnskab udsendt til afdelingerne. Alle
afdelinger har overskud.
Klubben ønsker at overtage de grønne
områder drøftelse med kommunen.
Dameafdelingen mangler træner.
Herrefodbold kører rigtig godt – men
mangler frivillige.
Generalforsamlingen kørte ok, der var
forslag til nye vedtægter – afledt af en
situation i Randers Freja og FC.
9. Årshjulet.

Ajourført med tilmelding til ØOB

10.Eventuelt – træning i august før
turneringstart og fastsættelses af
næste møder.

Der sendes en SMS ud omkring opstart
af træningen i efteråret den 2. august.
Næste møde den 5. september.

Mødet slut 19.43.

