
Referat fra bestyrelsesmøde # 137, mandag d. 8. august kl. 17.30. 

 

Til stede: Hans, Ingelise, Allan, Frank og Jacob 

Afbud: Flemming 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst (vedhæftet øverst) og dagsorden. 

2. Økonomi: Status økonomi og opdateret medlemsliste. 

3. Seniorafdeling: Træningsturnering, holdturnering, ny reserveregel, træner og ?? 

4. Ungdomsafdelingen: Orientering fra ungdomsafdelingen. 

5. Sponsor og materialer: Status på tøj til holdene og BTEX. 

6. Hullet: Øko-status. 

7. Opdatering af hjemmesiden. 

8. Eventuelt. 

9. Næste møde. 

 

Ad. 1. 

Referat fra BM # 136 og dagsorden blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad. 2. 

Kassebeholdning er pt. kr. 33.000 så det ser fornuftigt ud. 

VIP-listen slettes og flere medlemsadresser samt enkelte mailadresser skal opdateres. 

 

Ad. 3. 

Vi har tilmeldt 1 hold i hhv. serie 2 og serie 3 til den kommende træningsturnering. 

Til den forestående holdturnering er reservereglerne blevet lempet, så man nu kan være afløser 3 gange i 
løbet af turneringen – sidste år var det blot 2 gange. 

Damer har ikke længere mulighed for selvstændige turneringer og skal derfor integreres på de eksisterende 
hold. 

Vi holder status d. 22. august i forhold til, hvilke hold vi skal oprette til holdturneringen. Der er formentlig 
nogle udfordringer med at stille 3 hold i serie 2 som ellers har været planen. 

Hvis nødvendigt afholder vi et møde sammen med holdlederne d. 29. august for at få de endelige 
sammensætninger på plads. 



Ad. 4. 

Vi fortsætter med pæn, næsten fuldt besat ungdomsafdeling og Jens Roithner som koordinator. 

 

Ad. 5. 

Bestilling af sponsortrøjer fra BTEX skal være klar senest til d. 20. august, idet aftalen om trøjer forventes at 
fortsætte. Der er, så vidt vi er orienteret, kun ganske få som ikke allerede har en spilletrøje, så de 
overskydende bestilles til ”lager”. 

Sponsoraftalen med El installatør Steen Rasmussen ApS forlænges ikke. 

Hans er i dialog med BTEX og forventes at lande en aftale om, at de kommer på besøg i slutningen af 
september. 

 

Ad. 6. 

Regnskabet i ”Hullet” stemmer og status er en kontantbeholdning på lige omkring kr. 8.000. Betaling for øl 
og vand vil fortsat kunne ske via MobilePay. 

 

Ad. 7. 

Vi samler input til ændringer på hjemmesiden, hvorefter Kim ”Lange” ændrer/opdaterer. 

 

Ad. 8. 

Intet under ”Eventuelt”. 

 

Ad. 9. 

Næste BM afholdes mandag d. 5. september kl. 17.00. 


