Referat 24.10.19

Deltagere: Nils Møller, Gert Christensen,
Kim Højlund, John Bak,
Per Simonsen. Afbud fra Niels Hosie

1. Referat fra 17/9 sættes til
underskrift.

Referat underskrevet af de fremmødte

2.

Fodboldafdelingerne (Herrer og Damer)
har i alt anvendt DGI 3 gange ifm.
stævner.
Herrer og Damer ønsker at begge
afdelinger drøfte spørgsmålet om fortsat
at opretholde medlemskab med
baglandet. Afgørelsen træffes på næste
HB-møde. Bankohallen ønsker at købe
nogle timers assistance af TR.
Forsøgsordning med betaling som
administrationsbidrag blev vedtaget.
TR deltager i et møde 29/10 med
kommunen og øvrige klubber i Randers
om kunststofbaner. Udover de værende
uafklarede forhold om fremtidig drift,
vedligeholdelse samt fornyelse af baner,
ønsker vi også fordeling af timer til
klubberne drøftet.

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde
21/10 v/Per.

3. Behandling af 5 ansøgninger om
tilskud - Per orienterer.

5 ansøgninger om tilskud fra alle
fodboldafdelinger blev behandlet og
godkendt med i alt. kr. 9.100-. Nils og
Per ansvarlige for formidling af
ansøgningerne

4. Protest/indberetninger i forbindelse
med afvikling af turneringskamp(e)
med ROB-holdet og DBU-7mands
holdet. Protester/konflikter med
B65 og Lisbjerg. Afgørelser og
bestyrelsens overvejelser og
beslutninger.

Sagerne blev gennemgået og de af de
kompetente organisationer besluttede
konsekvenser tog bestyrelsen til
efterretning.

5. Valg af årets boyser, årets leder,
årets spiller og årets modtager af
mindepokalen.

Beslutninger blev i enighed truffet om
kåringer af personer

6. Opfølgning på opgaver til
generalforsamlingen.

Opgaverne "kører" planmæssigt og
bestyrelsen møder den 8. november kl.

7. Forslag til indhold i bestyrelsens
årsberetning v/ Per

18.15.
Pers forslag godkendt.

8. Årsregnskab til bestyrelsens
godkendelse v/Nils

Nils fremlagde et godt regnskab, der
blev godkendt.

9. Bestyrelsens indstilling til valg af
formand og evt. 1
bestyrelsesmedlem.

Besluttet at emner undersøges og
afklares.

10. Vintertræning og nytårsappel
fastlægges.

Opstart for vintertræning onsdag den 6.
november kl. 19.00.Derefter trænes
også hver søndag kl.10-11.15, veteraner
hver mandag kl. 10-11.15.
NYTÅRSAPPEL søndag den 12. januar
kl.10 omklædt.

11.

Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag
den 7.januar kl. 18.

Eventuelt - næste møde aftales.
VIP - billetter.

