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Referat af Bestyrelsesmøde 
D. 21-02-17 
Kl. 19.00
Hos Jørgen

Dagsorden

1 .  Til stede
Jøren og 2 x Kirsten

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.   Nyt fra formanden
Formanden har afleveret sin B- og C-nøgle til Lasse. I stedet har han fået en A-nøgle. KIA har
en B- og C-nøgle og KAA har en C-nøgle. 

4.   Nyt fra kasseren
MobilePay er undervejs. Klubben bliver pålagt et gebyr pr. transaktion, og der skal indkøbes 
telefon samt abonnement. 

5.   Ungdom ( træner )
Kristian kan træne næste år, hvis han får arbejdstiderne til at passe. Han vil også gøre mere ud
af at få de unge med til stævner. Han kan fremover tage med i weekenden. 
Bodil Hansen kan fra næste sæson træne torsdag 15.30-17.00 (9-13 år). Bodil vil komme på 
besøg nogle gange i foråret om mandagen. 

6.   Møder
Medlemsmødet den 10. januar: Vi kan ikke gøre alle tilfredse. Vi er nødt til at være på forkant
med situationen, hvis vi skal afgive vores time om torsdagen fra 19-20. Jørgen undersøger 
mulighederne hos Sejergårdsskolen og Slottet. Vi vil primært gå efter mandag og tirsdag. Den
endelige beslutning tages, når vi kender timefordelingen. Hvis der er positiv tilbagemelding 
fra skolerne, skal medlemmerne tilbydes muligheden. Priser skal også undersøges. 
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Mødet med Tommy Kristoffersen den 15. februar:
Det var et godt og positivt og inspirerende møde, vi havde. Han var meget god til at få sat ord 
på vores udfordringer og komme med konstruktive løsninger. Det blev aftalt, at der skal 
holdes et møde den 13. marts kl. 18.00 med ungdomsspillere med forældre, hvor vi drøfter 
fremtiden. Forældrene skal inviteres til at komme kl. 17-18 til spil børn/forældre. Klubben 
inviterer til spisning, og der skal være tilmelding – senest torsdag den 9. marts. KIA laver 
invitation. Jørgen snakker mad med Gorm. 

7.   Generalforsamling
Den 21. marts kl. 19.00 i Hallen:
KAA sender ud via Conventus. 
Vi skal gennemgå vedtægten. KAA skriver ind i et word-dokument. Vi forbereder på et møde 
den 8. marts. 

8.   EVT.
Intet

Næste møde.
Den 8. marts kl. 18.00 i hallen. 

2


