Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2015
Afbud: Anne, Peter
Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde (27.4.15)
Godkendt uden bemærkninger
Ad. Pkt. 2: Orientering fra formanden
Velkommen til Louise som suppleant for gymnastikafdelingen.
Forårsfesten – overordnet set gået udmærket. Ved ikke om endeligt regnskab foreligger
endnu. Gået godt selvom der kunne være solgt 80 billetter mere. Tak til afdelingerne som
har hjulpet - Karate for at slæbe musik’en ind og ud. Tak til håndbold og fodbold for at stille
hjælpere til rådighed.
Møde vedr. nyt halgulv i morgen. Ole og Anne tager med + Hans. Spændende hvad der
kommer ud af det. Skal nok skynde sig hvis det skal nås i sommerferien. Holde dem fast i
at ny belægning ikke er nok – underlaget skal også være i orden.
Møde vedr. haltider- håndbold, fodbold og badminton er enige. Gymnastik og karate skal
så lige koordinere. Torben indkalder til møde først i næste uge.
Ad. Pkt. 3: Nyt fra afdelingerne
Håndbold:
Ny sæson startet. Sommertræner flittigt.
Herresiden hold hele vejen op – et lille men ved U-16 drengene, ved først efter
sommerferien.
Pige/dame-siden - % U-16 og U-18. Damerne håber på 2 hold + 1 oldgirls.
Påtænker at købe lille bærbar computer til at spille musik på – få ryddet op i skabet.
Tænker at købe nye skabe til den anden side af hallen også.
Vil undersøge hvad det er der ikke virker i anlægget (højtalere/forstærker?)
Cafeteria:
Er lukket ned – været her 2 gange inden for de sidste 14 dage. En fredag stod et vindue
åbent!  Har talt med Hans – han vil tale med pensionisterne.
Fint at fodbold har sagt til om arrangement i god tid.
Bestik er forsvundet – Torben ved at Faxe Teltudlejning har noget af vores efter
forårsfesten.
Løb:
Løber der ud af – mange deltager i forskellige løb. Ca. 1-2 x ugentligt er nogle af sted.

1

Fodbold:
Alle har været ude at spille – forårssæsonen er færdig.
Serie 4 holdet har overlevet i serie 4.
Dejligt med positive tilbagemeldinger fra og for vores facebookside.
Karate:
Næste uge – 1. graduering – bælteprøve.
Flittig brug af Klub Modul – lidt knuder ellers ok. Har brugt det til at betale kontingent +
graduering. Har oprettet event som medfører automatisk besked til medlemmerne.
Haft en uheldig situation med en åben hal fyldt med mælkekartoner – måtte selv rydde op
 (nok efter sidste skoledag)
Gymnastik:
Trænermøde i går – fik træningstider på plads. Mangler ikke trænere 
Overnatning + fastelavn + opvisningsdatoer er på plads.
Nyt møde i august.
Petanque:
Har kommunemesterskab d. 24. august. Om det bliver her eller i Faxe Ladeplads afgøres i
morgen. Holder udvalgsmøde i morgen – skal lave arbejdsliste.
Spirende tegn på hærværk – skåret hul i plastik + skraldespanden er fjernet og smidt foran
hallen.
Uheldig episode forleden – et nyt medlem faldt over banden og brækkede kravebenet og
slået hoften 
Hvem har søgt Kongsted Bank? Frist var 1.6 – de har 2,5 mio. kr. til uddeling over 10 år.
Vi har søgt 50.000 kr. til lysanlæg. Ikke sikkert vi får noget – det plejer vi ikke Må tale
med kommunen hvad der er muligt og lovligt (naboer skal ind over også). Drejer sig om 2
master for at få lys på 6+2 baner – kan stille så det ikke lyser ind til naboerne.
Jens: Har talt med kommunen om tilskud til lys på banerne – de er villige til at gå ind i
sagen – har dog ikke hørt mere efterfølgende.
Motion:
Sker ikke så meget – nedgang på 14 fra sidste møde. 26 normalt fuldt betalende – 14 fra
håndbold.
Været til foredrag og set nye maskiner og vil også søge fonden.
Ikke hørt fra maleren – lader det ligge for nu.
Ad pkt. 4: Kasserens punkt
Klubmodul – mail til René over klubmodul går til Jens som så skal videresende til René!
Ved kontingent-indbetalinger ryger de på hovedforeningens konto og så skal Jens
overføre til karates konto.
Har 700 bilag bare fra i år til nu som skal bogføres (for hele foreningen). Har et alternativ til
klubmodul som Jens viste på tv-skærmen via hans PC. Simpelt system.
Torben: Tanken var at optimere medlemsregistreringerne. Skal vi alle gøre som håndbold?
Klub Modul er ikke det vi er blevet lovet – langt fra!  Bestyrelsen må overveje hvad vi gør
fremadrettet. Klub Modul skal være et punkt på dagsordenen til næste møde!
Forårsfesten – har ikke det hele endnu. Mangler bl.a. regning fra Koda.
Har indsat 130.000 kr. i banken – samlet indtægt for al salget.
Regner med ca. 50.000 kr. i overskud 
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Ad. Pkt. 5: Ansøgningspuljer
Fået aktivitetstilskud fra Faxe Kommune på 154.000 kr.
Ad. Pkt. 6: Hal-projekt
Det nye er, at jeg (Torben) er citeret for noget andet end det jeg sagde på mødet i
forsamlingshuset. Men projektet er nu offentligt kendt.
Vores projekt er sendt til gennemsyn mhp. vurdering i kommunen. Der er 2 kommentarer –
noget med nogle mål, men en detalje.
Plan. afdelingen har sagt god for at vi kan komme med en ansøgning – går så ca. 2 mdr.
hvor der afgives svar i forhold til dispensationen + afgivelse af jord.
Håber på spadestik om 1 år. Lige så snart ansøgningen er i hus så indkalder vi til
informationsmøde.
Ad. Pkt. 7: Eventuelt
Torben:
Henvendelse fra Hans’ datter, Susanne Woetmann. Hun er involveret i Roskilde Festivalen
med at samme dåser/flasker og få panten. Hun mangler hjælpere. Torben har fået en mail
– han videresender den til bestyrelsen.
Carsten:
Kan vi flytte generalforsamlingen til næste år? Er på ferie – kan vi flytte til d. 21.3.2016
(mandag før påske)?
Ole:
Dobbelt-arrangement i oktober. D. 4.10 er der fodboldarrangement – Ole vil prøve at flytte
håndboldkampene den dag.
Charlotte:
Fået opkrævning af Affald + på ca. 500 kr. Den skal bare afvises og sige at vi er en
idrætsforening.
I øvrigt en snak om forårsfesten og nye forslag til musik og koncept blev vendt.

Næste møde:

Mandag d. 31. august 2015 kl. 19.00

Punkter til næste møde: Hal-projekt
Klub Modul

Dalby, den 21. juni 2015

Janni Eibye / referent
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