Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2015
Afbud: Torben, Thomas og (Jan som er udeblevet uden afbud)
Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde (8.6.15)
Godkendt uden bemærkninger
Ad. Pkt. 2: Orientering fra formanden ved Anne pga. Torbens afbud
% nyt, kan vente til Torben er hjemme fra ferie igen.
Anne har dog selv lidt nyt vedr. Klubliv. Det findes som hjemmeside (Klubliv.dk) og App.
Den enkelte forbruger skal selv tilmelde sit betalingskort og vi kan også opfordre de
handlende/butikker til at benytte sig af ordningen. Vi kan sætte en notits om dette på
hjemmesiden. Anne lavet et udkast og sender til Janni som sender til Ole R.
Ad. Pkt. 3: Nyt fra afdelingerne
Cafeteria:
Lavet rengøring – ryddet op på lageret, så kig på hylderne, fx badminton og ryd op. Har
smidt skrivebordet ud – blev aldrig brugt. Har skab fra Oves firma, som kan stå i hallen.
Alle afdelinger kan få og så er der lås på.
Alarm og overvågning: Det er meget dyrt – hvad sker der på den front? Kan vi have vores
eget system? Overvågningen skal ente virke eller også pilles ned.
Et par gange i sommerferien har døren været ulåst  Hvem har nøgler og hvem har ikke?
Skal vi lave systemet om? Skal alle have deres egen kode?
Ved ikke hvornår sæsonen starter op for de forskellige – ved håndbold starter 4.10.
Gymnastik:
Haft trænermøde og delt sedler ud i postkassen. Snakket om gym. opvisning d. 19.3 og
har hertil hyret en DJ – også talt om 90 års fødselsdag i 2016.
Skal købe ny trampolin og overslagsmåtte til nedspringsmåtte.
Skal holde overnatning d. 3031.10.15
Fået henvendelse fra Borgerforeningen vedr. juletræsfest. De vil gerne lave det fælles
med os. Det tænker vi over.
Starter sæsonen op i næste uge (uge 36). Redskabsrummet roder 
Håndbold:
Haft møde ang. Træningstider – foreløbigt t.o.m. uge 42 har vi mandagen indtil fodbold
rykker ind. Skal sende nogle hold til andre haller, fx efterskolerne i Haslev.
Opstart af sæsonen – der er styr på trænerne. Morten Porsborg laver musik på Ipad – Ole
vil så teste anlægget og evt. få nogle ud og kigge på det.
Foreningens egen PC ligger i mødelokalet – håndbold vil gerne ”sætte” sig på den til at
indberette elektronisk. Ok fra alle. Nye skabe vil blive sat op til lidt større ting – modsat de
andre skabe.
Der er lagt nyt gulv i hallen – ros til kommunen – hurtigt i gang og færdig til tiden. Pænt
arbejde. Banen er flyttet 30 cm til den ene side – men det gør ikke noget.
Der kommer nye stole og dommerbord.
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Gymnastiksalen er optaget tirsdag + torsdag til ca. 22 af karate. Det er meddelt til holdene
og de må så varme op et andet sted, evt. aulaen.
Punkt til næste gang: Foreningen har 90 års fødselsdag d. 1.11.2016. Den skal
planlægges
Karate:
Har været i gang et par uger. Oplevet 2 x at yderdøren har været låst. Der er problemer
med alle yderdørene i øjeblikket . Må tale med Hans om evt. at få nøgle og brik så man
altid kan komme ind.
Været i dialog med gymnastik ang. Træningstider – kunne desværre ikke få det vi havde
før sommerferien. Fået lørdagen og de 2 x er der ikke kommet nogle (2 og 4 stk). Måske
pga. det er sommer eller også er det en dårlig dag?
Vi får også nye hold nu hvor nogle har været til graduering, så nu skal vi have begynder og
let øvede på samme tid.
Badminton:
Regner med start d. 3.9. Har ellers ikke det store.
Reklameside i Haslev Posten som var gratis, men ikke fået nogen henvendelser. Tidligere
prøvet flyers i postkasserne uden succes. I år sætter vi annonce i avisen – kan ikke nå
andet. Vil gerne tænke / prøve anderledes. Facebook eller introduktionspris kunne være
en idé.
Tider: Onsdag 16-18 ungdomstræning + 19.30-21.30 Fællestræning og Fredag 16-18
ungdomstræning og resten af aftenen er der baneudlejning.
Petanque:
Vi holder aldrig pauser – kørt på hele sommeren.
Haft invitationsstævne med 24 doubler og Klubmesterskab i doubler hvor alle var med og
med grill og hygge bagefter. Søndag har vi single-kampe og nogle skal til andet
mesterskab. I går var der kommunemesterskab – 20 doubler. Vi arrangerede men det blev
afholdt i Faxe Ladeplads. Faldet i antal deltagere bl.a. pga. dårlig pressedækning, dog
været hurtig på faxenyt.dk For dyrt at sætte annonce i avisen og artikel bragt for sent i
aviserne - Tuekær overrakte pokalen. Fået lidt tilskud fra kommunen.
Ikke haft hærværk og heller ikke fået penge til belysning. Vi fortsætter med at søge diverse
fonde m.m. selvom vi aldrig har fået noget! I øvrigt er det nemt at søge på Møns Bank
Sparekassens link.
Ikke fået nye medlemmer hen over sommeren.
Lyset på hallen – det virker fortsat ikke! 
Motion:
Er dødt og der er stor nedgang. Håndbold er kun på 15 i stedet for 38 sidste år. Lukket
ned for dem der ikke betaler!
34 medlemmer i alt – 19 ”normale”.
Vil måske prøve intro-tilbud – fx få 3 måneder – betal for 2. Måske sætte opslag op i
gymnastikomklædningen hvor forældrene venter mens børnene er til gymnastik.
Fodbold: (kommet på mail fra Thomas)
Vi har desværre været nød til at lukke 2 hold. - U13 drenge, hvor trænerne valgt at stoppe,
det har desværre ikke været muligt at finde nogle nye trænere og U15 drenge. Er kun lige
8 stk. Det er ikke nok når der kun er mulighed for at spille 11 mands.
Lidt succes er der da også. Vi har fået tilknyttet et oldboys hold, som ellers har holdt til i
Roholte. Da holdet består af gutter fra Rønnede og lidt fra Dalby, og flere Dalby drenge vil
gerne spille med.
U12 piger er så mange at de i efteråret kan stille med 2 hold.
U11 drenge. Har fået 3 drenge tilbage som var rykket til Køge og Herfølge for et par år
siden.
2

Ad pkt. 4: Kasserens punkt
Der har ikke været så meget – umiddelbart går det meget godt. Fodbolden får stadig
mange kontingenter ind  Gymnastik har ikke nogle penge – men nu kommer der snart
kontingenter derfra.
Ved årsskiftet haft revisor på – skal nok snart føre nogle penge over til Nykredit. Kan godt
vente til næste gang revisoren er på.
Forårsfesten – indtægter på badmintons konto og udgifter fra Hovedforeningen. Det er
noget rod med at føre frem og tilbage og kan så heller ikke se regnskabet for forårsfesten
da det ligger i Klubmodul. God idé at lave en konto kun til forårsfesten.
Hvis et bestyrelsesmedlem skal have kontokik skal hele bestyrelsen skrive under.
Ad. Pkt. 5: Ansøgningspuljer
% nyt, ansøgningsfrist 1.9.2015
Ad. Pkt. 6: Hal-projekt (ved mail fra Torben til Anne)
Ansøgningen ikke sendt af sted endnu. Torben trækker sig ud af vores udvalg, for at
undgå inhabilitet pga. sidder i Byrådet som skal behandle sagen. Peter overstager
styringen af gruppen omkring halprojekt. Ole J haft kontakt med kommunen i dag – lagt
over i ejendomsstrategi – og de skal beslutte om de vil give os jorden.
Der sker ikke noget lige nu 
Ad. Pkt. 7: Klub-Modul
Fungerer stadig ikke som ønsket, men karate bruger det. Har reduceret Jens’ bilag
betydeligt – 3 bilag uanset hvor mange posteringer der er på karates konto. Skal stadig
sidde og føre hvert enkelt ind i regnskabet.
Der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde hvor vi kun diskuterer KlubModul. Berit Porsborg skal inviteres – så hun kan indvi os i hendes system. Vi skal også
diskutere om vi skal have MobilePay.
Jens skal på ferie og er retur efter d. 17.9.
Torben skal indkalde til et møde mellem d. 17.9 og d. 28.9 (næste bestyrelsesmøde)
Ad. Pkt. 8: Lukket punkt
Intet drøftet
Ad. Pkt. 9: Eventuelt
Charlotte: Vi ønsker os MobilePay.
Carsten: Hvor bliver handicapskiltet af?
Bent: Nogle der har tænkt på initiativ vedr. flygtninge?
René: Hvad sker der med rullegardiner? Må man selv? René vil selv tage fat i Hans
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Næste ordinære møde:

Mandag d. 28. september 2015 kl. 19.00

Punkter til næste møde:

Hal-projekt
90-års fødselsdag

Dalby, den 30. august 2015

Janni Eibye / referent
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