Bestyrelsesmøde d.22.5.2014 kl.19.00 i klubhuset
Afbud: Mick, Joakim
Tilstede: Allan, Flemming, Ole, Villars, Nicolaj og Marianne
Referent: Marianne
Lidt forskelligt

Allan

- Standerhejsningen/notat
Flot standerhejsning med 65 fremmødte, og In Sport var meget glade for at være med.
- Lodtrækning/notat

Notat omkring lodtrækning om frikontingent ved standerhejsningen.
Det blev besluttet at bestyrelsens medlemmer, som har indbetalt sit kontingent rettidigt kan
deltage i lodtrækning.
- Sommerskole
Der er allerede 11 der har tilmeldt sig, sommerskolen afholdes i uge 32.
- OK aftale /infomøde
Der er et meget lavt antal tilmeldte til aftalen.
OK har tilbudt at komme og fortælle om aftalen.

Nicolai og Allan fastsætter en lørdag.
- Hjertestarter kursus/fodbold
Tilbud fra fodbold om at deltage i kursus i brug af hjertestarter, hjertestarteren er placeret ved
fodboldklubben.
Der hænges info op i klubhuset om hvor den er placeret.
Marianne spørger quindeklubben om der er nogen der har interesse i at deltage i kurset.
- Kaffemaskine indkøb
Vi har fået tilbud om køb af kaffemaskine, der kan lave en kop kaffe af forskellige typer.
Den skal tilsluttes vand.
Vi vælger at købe nye almindelige kaffemaskiner, Ole og Allan kigger på det.
- Boldkanon
Den vi har fungerer udmærket, så vi udskyder indkøb af ny.
Vi har søgt tilskud ved idrætssamvirket til ny boldmaskine, vi fik afslag.
Generalforsamling dagsorden.

Allan

Generalforsamling afholdes d.28.6.2014 efter lørdagstræning.
Det kommer ud i et nyhedsbrev og sættes i Riposten.
Dagsorden bliver i henhold til vedtægterne.
Joakim har meddelt at han ønsker at stoppe.
Vi får afklaret hvem der er på valg, så det kan komme med i dagsorden for generalforsamlingen.
Regnskab / godkendelse

Ole

Revisoren Niels- Jørgen Guldberg har godkendt regnskabet.
Bestyrelsen godkender regnskabet.

Budget

Ole

Der er lagt udgifter ind i budgettet til maling af huset.
2015 kommer der en stigning af det tilskud der gives til hovedforeningen, da de har haft en stor udgift til
nyt tag til Siffen.
Budgettet ser rigtig fornuftig ud, det godkendes af bestyrelsen, når indtægt fra Klubhæftet fjernes.
Vi er pt. 159 (160) medlemmer.
SIF Repræsentantskabsmøde.

Allan

Det blev holdt oppe i Siffen.
Allan deltog fra tennisafdelingen.
Der tages op til overvejelse hvad hovedforeningens opgaver er og skal være.
Den største opgave er at stå for alt arbejdet med Riposten.
Det er også deres opgave at varetage alt kontakt med skole og kommune.
Ansøgning / afslag boldkanon.

Allan

Se ovenfor.
Riposten.

Ole / Allan

Der kommer følgende artikler:
Standerhejsning
Juniortræning
Generalforsamling
Tennis sommerfest
Tennisskole
Hvad tennisskole også skal bruges til.
Sommerfesten 23. aug.
Der er ved tidligere bestyrelsesmøde vedtaget at sommerfesten afholdes d.23.8.2014
Der nedsættes et udvalg, der står for planlægningen.
Det holdes på samme måde som sidste år.
Udvalget består af: Nicolai, Ole og Allan.
Bestyrelsen melder sig ind i en støtteforening i fodbold, det koster 200,- om året.
Det giver os mulighed for at låne telt o. lign.
Hjertestarter / fodbold.

Allan

Se ovenfor.
Tennishal / tegninger m.m.

Allan

Tegningerne blev fremlagt.
Næste skridt:
Tegningerne ligger pt. Ved 2 private firmaer der bygger idrætshaller.

Det ene tilbud er på ca. 12millioner inkl. Moms uden Net og belægning.
Vi afventer tilbud fra det andet firma.
I morgen er der møde med repræsentant fra kommunen for at høre hvad de siger til
planerne. Niels Angaard, Ib Frandsen og Allan deltager fra Stavtrup.
Forslag fra bestyrelsen til punkt på generalforsamlingen.
Der kommer en info/status til generalforsamlingen.
Medlemmerne bliver bedt om at tilkendegive om de synes det er noget der skal arbejdes videre med.

Evt.
Træner til Quinderne om mandagen, Allan vil prøve at undersøge om vi har nogle timer til gode ved DGI.
Allan giver besked til Marianne.
Det er hensigten at lave grillpølser til juniorerne sidste onsdag i hver måned.

