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Referat 11. oktober  2010 
 

Referat Bestyrelsesmøde 11/10-2010 
 
Tilstede: Gøran, Per, Kent, Ellen, Mette, Gunnar UU, Pia M. SPU, Lasse SU, 
Christina SU, 
 
 
Referat for september godkendt 
 
Generalforsamling:  

 Der skal vælges 2 nye medlemmer, for Mette og Kent, Gøran er på valg og 
modtager genvalg og Per er på valg og modtager genvalg 

 3 for 2 år og 1 for 1 år  – Gøran kan genvælges 

 Mette træder ud af bestyrelsen, men vil godt fortsætte som kasserer 

 Indkaldelse i NYX – hjemmesiden – (Ellen & Kent) 
 
Træner-lederfesten 13/11 

 Sendes ud pr. mail i denne uge – Kent sender + opf. Til lederne  

 Mette bestiller mad  

 Ellen bestiller Bar 

 Ellen spørger Personalemanden, om evt. ”event” til festen!  

 Årets leder er fundet 
 
Årsplanen: 

 Indefodboldkontingent: Samme som sidste år 

 Årets leder er besluttet 

 Nyx – indkald til generalforsamling 

 Web: Evt. reklamer på hjemmesiden – Kent Spørger Allan! 
 
 
Hop og Rul 16/10 

 Der skal findes 6 personer til hjælp! 

 Lars Koch 8,00 – 11,00 (Lars køre ca. 10,30) 

 Alex Jensen 8,00 – 11,00 

 Lisbeth Thorup 11-14 

 Ejvind Thorup 11-14 

 Gitte Hansen 14-17 

 Per 16-17 
 
Regnskabsorientering pr 30/9 

  Mette gennemgik det foreløbige regnskab pr. 30/9 – som viste et 
tilfredsstillende resultat. 

 
Nyt fra Hovedbestyrelsen 

 Referat fra sidste HB møde blev gennemgået.  
 
Kommunemesterskaber indefodbold 

 Per Nielsen er tovholder på det! 
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Ungdomsudvalg: 

 Gunnar sikrede sig at, UU har ikke noget med senior indefodbold at gøre,  

 Gennemgang af udfyldelse af børneattesten 

 Gøran skal have børneattesterne fra Ungdomsudvalg 
 
Sponsorudvalg: 

 Gentegnet mange af  sponsorerne 

 Der mangler 1 sponsor til tøjet 

 Hjemmesiden – Der skal laves et forslag om reklamer på hjemmesiden fra 
vores sponsorer. Kent spørger Allan ”Web” om dette! 

 
Seniorudvalg: 

 Lasse står for spillerlisten næste år! 

 Indendørsbetaling: 20 kr. pr. gang/200 kr. hel sæson! 

 Lasse prøver at om han kan lave en plan for betaling/stemning for indendørs. 
 
Næste møde 8. november 2010 
 
 
Bemærk venligst den ændrede struktur: 
Bestyrelsen mødes kl. 18,00 
Ungdomsudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,00 til 20,45 
Sponsorudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,45 til 21,15 
Seniorudvalget deltager med 1 eller 2 repræsentanter fra 21,15 – 22,00 

 


