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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 
Dato 5. oktober 2016 

Deltagere Til stede:  
Frank Christiansen, Jonas Bisgaard, Thomas Lundsgaard, Steen Jost, Lars 
Thilker, Kim Carlsen 
 
Afbud:  
 
 
Referent:  
Thomas Lundsgaard 
 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi 
3. Aktuelle aktiviteter 

 Opfølgning på lejemål 

 Igangværende aktiviteter 

 Organisationsdiagram 

 Uddannelsesoplæg 

 Status hold/trænere 

 IT oplæg 
4. Årshjul 
5. Øvrige emner 

 Træningsdragter  

 Rengøring 

 Skumgummibolde 
6. Næste møder 

 

Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Økonomi Bankkonto 
Saldobalance ca. 30.000 kr. 
 
Træner og km-udgifter 
Årige udgifter på 40.000 kr. til km-godtgørelses og trænerudgifter.   
 
Vi skal være opmærksomme på udgifterne resten af året for at holde budgettet. 
 
Budget 
Overvej hvilke udgifter vi har til næste år som forberedelse til budgettet for 2017 
og giv Frank besked. Dvs. alle sender deres oplæg til Frank inden næste 
bestyrelsesmøde. Tag fx udgangspunkt i emnerne i organisationsdiagrammet. 
Eksempel: Hvad skal der bruges på vedligehold af klublokaler i 2017. 
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Regnskab Kofukan sommertræningslejer 
Budgettet er overholdt i 2016. 
 
Tilskud kommunen 
Mangler 2 huslejetilskud fra kommunen - Frank 
 

Opfølgning på lejemål 
 

Jonas kontakter Jesper vedr. mulighed for alternativt lejemål og opretter et oplæg 
som sendes til bestyrelse. 
 

Igangværende aktiviteter Aktionslisten opdateres. Jonas/Thomas 
 

Organisationsdiagram Hvert bestyrelsesmedlem gennemgå sit område med oplæg til budget og evt. 
ændringer. Det tilrettes ved næste bestyrelsesmøde. Thomas medbringer en 
version af organisationsdiagrammet der kan rettes. 
 

Uddannelsesoplæg 
 

Jonas gennemgik oplæg til træner uddannelsesmodul. Det første modul afholdes 
den 30. oktober. Jonas sender invitation ud. 
 
Lars planlægger førstehjælpskurser. Ved 12 deltagere er kurset gratis. 
 

Status hold/trænere 
 

Det er vigtigt at der er fokus på at der er nye elementer i træningen og at det er 
sjovt for eleverne at komme til træning. Der skal etableres en balance mellem 
disciplin og læring og det skal være sjovt at komme til træning. Emnet behandles i 
ovenstående uddannelsesoplæg. 
 

IT systemstatus 
 

Wordpress blev foreslået som alternativ til det nuværende system. Steen og Kim 
kommer med et oplæg til en ny side i Wordpress. 
 

Årshjul Gennemgang af årshjul. 
 

Øvrige emner Træningsdragter 
Sport 24 kan stå for levering af træningsdragter. Jonas sender info til bestyrelsen. 
 
Rengøring 
Ønske om indkøb af støvsuger godkendt af bestyrelsen. 
 
Skumgummibolde 
Ønske om indkøb blev godkendt. Kim køber boldene. 
 

Næste møde De næste møder er onsdag den 2. november og 7. december kl. 19:30. 

 

 

 

 

 


