Bestyrelsesmøde d.6.6.2015 kl.12 i klubhuset
Tilstede Allan, Ole, Mick, Villars og Marianne

1. Generalforsamlingen
D.20.6. kl. 11.00
Indkaldelsen og regnskab/budget er godkendt af bestyrelsen.
Indkaldelsen har været i Riposten og sendt ud til medlemmerne rettidigt.
Se vedhæftede dagsorden og valgliste.
Information om hal projektet kommer i formandens beretning.
2. Træning
Juniorerne: Flemming har 3 hjælpetrænere og sidste onsdag i hver måned tændes grillen.
Det fungere rigtig fint der er ca. 18-20 til træning pr. gang.
Skolerne: Friskolen har været her 2 gange, de sender en mail til Ole, så sørger han for at reserverer
han bane. Det fungerer fint. Det vil være dejligt hvis Højvangsskolen begyndte at benytte sig af
tilbuddet.
Qvinderne: Det har fungeret rigtig godt, efter lidt justering af hvad vi forventede.
Nu skal vi bare til at bruge det vi har lært. Der bliver ikke mere træning i denne sæson.
Turneringstræning: Spillerne har været rigtig glade for det. De vil gerne have 2 gange træning i
efteråret, hvilket der er opbakning til fra bestyrelsen.
3.

Ordensregler
Der har været et eksempel på forglemmelse, hvis det sker gentagne gange, vil vi tage det op igen.
Der skal være mere opmærksomhed på at lappe huller inden man går.
Vær opmærksom på hvis der er nogen der spiller, krydses banen først når spillet er stoppet.

4. Riposten
Næste nummer kommer i august, vær opmærksom på at deadline er ændret til d.7.8.2015.
5. Næste møde holdes i uge 33 før sommerfesten lørdag d.22.8.2015.
6. Evt.
Allan og Villars undersøger muligheden for at få fat i presenning, der kan sættes op omkring det
overdækkede stykke uden for klubhuset.
Vi skal have malet klubhuset, Allan, Ole og Villars forsøger at sætte gang i noget.
Der er kommet trådløst internet adgang i klubhuset, koden kan fås ved henvendelse til Ole.
DGI har lavet et nyt sponsor koncept, Ole laver en beskrivelse og sender det ud i nyhedsbrev.

