Bestyrelsesmøde

Dato: 11/3, 2013

Tilstede:

Jens Brøndum, Lene Hansen, Jørgen Krogh Petersen, Leif Jørgensen, Pernille
Jensen og Merete Frank Christensen (ref.)

Dagsorden

Gennemgang og godkendelse af
referat fra sidste møde
Nyt fra formanden:
 Nyt om DM 2013 (liste over
opgaver er vedhæftet som Bilag
1).



Drøftelser etc.

Beslutninger
med angivelse af eventuelle frister

Tages ved næste møde.

OBS: Billeder på hjemmesiden skal
revideres. Merete kontakter Benny
S.
Vedr. hegn til bannere: Leif J. skriver
til Tommy, da de er svære at
transportere.

Drøftelse af aktivitetsplan.
Hanne Schrøder har lavet et
forslag til aktivitetsplan/årshjul
for kredsen (Bilag 2)

Aktivitetsplanen drøftes og rettes
til, lægges på hjemmesiden, når
bestyrelsen og BHU har godkendt
den.
Merete kontakter Holbæk
kommune vedr. vejen når foråret
kommer.
Kit Hansen har haft ti års jubilæum
i oktober 2012, hun overrækkes sin
ti års nål snarrest.

Nyt fra kasserer:
 Kredsens økonomi.
 Oprettelse af Nem Konto.

Der er fortsat penge i kredsen.

Lene laver lister over holdene inkl.
selvtrænerhold.

Ansvarlig /
opgaver

Lene er ved at få oprettet en Nem
Konto.
Nyt fra BHU:
 Prøve i foråret.

Prøve 11/5, kl. 9.00.



Forslag om, at der oprettes et
C-træningshold for selvtrænere
i efteråret (Pernille)

Kan selvtrænere evt. få C-træning
om onsdagen fra efteråret af?
Kan trænerne evt. mødes og træne
sammen? Opfordring til BHU til at
tage dette op.



Aktivitet for børn i
sommerferien.

Pernille, Hanne Schrøder og Merete
prøver at mødes om dette.



Tølløse Pokal 2014.

Kredsen tjener ikke ret meget, og det
er et stort arbejde, vi drøfter, om vi
fortsat skal holde den.



Kurser og træningsweekend

Dommer bliver Villy Pedersen.

Der er ikke udbudt nogen kurser i
foråret, Leif kontakter Vivi Gilsager
for at spørge, om der er kurser på
vej.
Der er fortsat plads til et par
stykker mere i BHU.

Verserende sager:
 Nye nøgler til klubhuset. Skal vi
omstille låsen eller skifte den?
Skal det, at have nøgle til
klubhuset være afhængig af, at
man deltager i arbejdsdag?

Drøftelser om det kan betale sig at
stille låsen om, men for at få styr på,
hvem der har nøgler, både til
klubhus og til container, så bliver
låsen og hængelåsen stillet om.
Nyt depositum bliver 250 kroner, så
ved byt af gamle nøgler skal der
betales 100 kr. mere i depositum.
Nøgle til containeren er kun for
trænerne (og cafeansvarlig).

Merete spørger Leif C., om han vil
sørge for det.



Arbejdsdag i kredsen.

15/6.

Eventuelt:

Punkter, der skal følges op på de
næste møder:


Kommende bestyrelsesmøder:
22/5, 15/8 og 21/10, vi begynder kl.
18.30.

