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Referat bestyrelsesmøde mandag den 15. marts 2016 
 Mødet afholdt i logen kl. 19.00-22.15 Til stede: Martin, Henrik, Jette, Rikke, Charlotte, Sia og Peter    
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Referat og punkter fra sidste møde blev gennemgået. Martin har et par ikke afsluttede opgaver 
2. Økonomi 

Vi mangler godkendelse af spillerlister på revisionsattesten. 
Martin tager fat i Susanne Vintermark. 
Likviditeten ser fin ud. Restancerne ser bedre ud, men der 
er stadig et par stykker tilbage. Der er lidt problemer med et 
par spillere fra damerne. Jette og Martin får snakket med de 
pågældende spillere. 
Listen over administrationsudgifter for trænere og 
udvalgsmedlemmer blev gennemgået. Vi skal huske at få 
alle træner og frivillige registreret som medlemmer, 
minimum som passive medlemmer. 

 Martin 
 
 
Jette & Martin 

3. Nyt fra HB / FU 
Der blev læst op af seneste referat fra FU. 
Her i stod blandt andet at Pauli stiller op til formand ved 
hovedgeneralforsamlingen i 2017. 
Lotte afløser Judi i ”Idræt i natten” arbejdsgruppen. 

 

4. Senior 
OB. Max og Alex fortsætter. Uklart om Nancy fortsætter for 
OG. Ny træner for damer Søren Roslef. Flemming fortsætter 
som holdleder. Der er sidste træning med Kristian den 12. 
april. 
Brian Roos er træner endnu en sæson, Mikkel er fortsat 
holdleder. 

 

5. Ungdom 
Ungdomsafslutning bliver onsdag den 13. april. Spil i hallen 
og spisning i Tumlesalen. Der bliver uddelt 3 trøjer pr. hold: 
Årets spiller, årets fighter og årets kammerat. Kandidaterne 
meldes ind til UU senest 30/3. 
Der er styr på turene til Vejle, Hillerød og Hamborg. Der 
bliver sørget for frugt til holdene. 
Vedr. Haribo Cup. U8 og U10/12 er med. Charlotte checker 
om U8 overnatter. 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte 
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Ref. Martin 

6.  Festival 
Der er risiko for at menuen skal ændres for at opfylde 
kravene til økologiske råvarer. Jette melder tilbage, når der 
er nyt. Der er også udkig efter en ny container til boden. 

Jette beder Peter lave salgsmateriale til forældregruppen vedr hjælp 
7. Afslutningsfest 

Afslutningsfest for seniorer og oldies. Der er pt. 18 tilmeldte. 
Lørdag den 9. april. Sidste kampdag for DS og HS. 

 

8. Reservation af hal 2016/17 
Intet nyt siden sidst. 

 
9. Trænersamtaler 

Er i gang. Forventes afsluttet stort set for alle inden påske. 
Vedr. aftale med Martin U18 tager Martin fat. Forslag 29/3. 
Møde med spillerne aftales senere. Rit vil gerne fortsætte, 
men vi trænger til at få en bredere trup. Der bliver en 
mindre gruppe U9’ere. Dorthe og Patrick er interesseret i at 
fortsætte med disse. 
Alle ungdomshold tilbydes deltagelse i Fløng Cup. 

 
 
Martin 

10. Generalforsamling 
Der laves en samlet beretning. Sia fortæller om økonomien. 
Martin bestiller kaffe, te, øl og vand. 
Martin afklarer status for medlemmerne på valg. 

 
Martin 

11. Sponsorudvalget 
Sponsorarrangement hos De 3 små grise fredag d. 1. april. 
Der er indgået aftale vedr. Hedeboturneringen med Spar 
Nord. 

 

12. Eventuelt 
Martin har fået en henvendelse fra Individualhandball 
Academy vedr. afholdelse af camp. Martin undersøger 
nærmere og tager det med til næste møde. 
Frederiks list over ønsket materialer blev gennemgået. Rikke 
melder tilbage. 

 
Martin 

 Næste møde: mandag den 11. april kl. 19.30 i hallen. Martin booker lokale. 
Henrik ligger i 
kalender.    


