Bestyrelsesmøde d.7.6.2016 kl 19 i klubhuset
Tilstede: Allan, Flemming, Nicolai, Villards, Ole, Solveig, Mick og Marianne
Referent: Marianne

Ole
1: Regnskabet (godkendt på bestyrelsesmødet 9. feb. 2016)
Budget

Medlemstal d.d. / nye medlemmer / junior / senior
29.500,- i overskud i 2015.
Budgettet er godkendt
Medlemstal pr.d.6.6.2016:
Seniorer kvinder 54 heraf nye 7
Seniorer mænd 68 heraf nye 14
Juniorer piger 6 heraf ny 1
Juniorer drenge 14 heraf nye 7
Ialt 142 heraf 29 nye.
Villars
2: Banevedlige hold (påmindelse)
Der har været lidt uheldige eksempler på brug af løbesko, hvor der kommer huller i banen.
Der er skrevet ud, det fungerer fint efter det.
Der er et problem med løse hunde, da de graver huller på banen, Allan snakker med hundeejere.
Solveig
3: Trænings mulighed med træner.
Det kan være dejligt med lidt træning. Solveig har snakket med en træner, som de anbefaler i Hasle
han hedder Hans Frandsen. Han kan muligvis til efteråret. Solveig undersøger forskellige
muligheder. Hvis det bliver til noget, sendes der et nyhedsbrev ud og der hænges seddel op i
klubhuset.

Ole
4: Kunststof bane?
Det kan være en god ide at lave en kunststofbane på "flise"banen, der er helt tilgroet.
Vi har fået et tilbud fra JO Sport 266.400,-, det forudsætter vi selv rydder området for sten og græs.
Ole og Allan undersøger det nærmere, hvis det virker fornuftigt, tages det med som punkt til
generalforsamlingen. Punktet indeholder pris og kommunens kommentarer.
Nicolai undersøger om der er mulighed for booking af 4 baner i onlinesystemet.
Allan
5: Generalforsamling dagsorden

Lørdag den 25. juni 2016 kl. 11.00 efter Lørdags Træf
Valg af bestyrelse?
Mick, Ole og Marianne er på valg.
Alle ønsker genvalg.
Fremadrettet laver vi rul af ugedage for afholdelse af bestyrelsesmøder.
Allan
6: Stautrup Idrætsforening 50 års jubilæum
Der er nedsat et udvalg, der laver en jubilæumsbog.
Søndag den 2. oktober 2016 idrætstræf i hallen
Alle idrætsforeninger får et par timer til at præsentere sin sport.
Evt. Med mulighed for spil med skumbolde.
Onsdag den 5. oktober 2016 reception i hallen
Der dukker kendisser op:-)
Halfesten den 8. oktober 2016 i hallen.
Afholdes af håndbold.

Allan
7: Klubmesterskab turnerings spiller og andre medlemmer.
Rangliste tavle
Der er sat ranglistetavle op i klubhuset.
Ranglisteturnering er for alle, den foregår over hele sæsonen ved at skrive sig på ranglisten.
Der bliver derudover lavet en turnering for turneringsspillere, som foregår om tirsdagen.
Allan
10: Boldkanon/bolde under prøve.
Nicolai skaffede en boldkanon i efteråret på prøve.
Der vedtages at købe boldmaskinen, den koster 7.500,- .
Derudover købes der et ekstra batteri.
Nicolai sørger for at den bliver betalt.
Joakim har lavet en god instruks til brug af kanonen, derefter fungere det godt.
Det er et problem at boldene forsvinder fra maskinen.
Det optimale er at boldene, der bruges i maskinen er ens, det giver det bedste udbytte ved brug af
maskinen. Nicolai undersøger om der kan bestilles bolde i en anden farve.
Mick
12: Klubhold kampe under JTU og eller DGI.
Kvinderne har valgt at spille turnering i DGI, da der blev lage køre afstande i JTU regi.
Der undersøges hvordan det ser ud for herrespillerne, derefter tager Allan det op med
turneringsspillerne.
13: Evt.
Kommunikation.

