Referent: Dan Knudsen

Odense d. 10. november 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. november 2013
Tilstede: Per Andreasen, Susanne Hansen, John Juul Knudsen, Dan Knudsen (ref.)
u/bestyrelsen: CA = Carsten Andreasen PE = Poul Esbjerg
Afbud: Michael Demant

Punkt 1: Godkendelse af referat fra møde den 23/9-2013
OK.
Punkt 2: Andre punkter end nedenstående til dagens møde
Punkt 3: Skal vi evt. ændre rækkefølgen
Punkt 4: Optagelse af nyt lån i klubhuset – CA har lavet ”betalingsplan”, udleveres til mødet
– herefter evt. endelig tilsagn til PE om at gå videre med Nykredit – PA
Vi vurderer at omkostningerne er for store til at omlægge lånet, ud fra det foreliggende tilbud fra
Nykredit.
Punkt 5: Besøg af Christoffer Petersen fra DBTU – alder/niveau på spillere og emner til
diskussion på BM den 2/12-2013 – PA
Øvrige trænere og bestyrelsen er inviteret til at overvåge træningen.
Diskussion med CP: a. lokaler b. fastholdelse af spillere.
Punkt 6: Albanifonden – ansøgning om tilskud til køb af to borde - PA
Er skrevet og afsendt af PA.
Punkt 7: Triton stævne, vi skal have gang i det nu ! – PA
DK kommer med et oplæg til plakat, i næste uge.
Priser besluttes at sættes til: 60/90 kr. + 10 kr. i makrogebyr.
Koordinering via email.
Punkt 8: Juleturnering – status
Bestyrelsen minus PA tager sig af planlægning via email.
Punkt 9: 1. div. holdet - PA
Bestyrelsen er foreløbig tovholder på hjemmekampe og holdsammensætning.
Punkt 10: Seniorudvalg v/MD og JJK
Evt. seniortur bliver sidst på sæsonen.
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Punkt 11: Ungdomsudvalg v/DK
4 hold er tilmeldt. Flere end i mange år.
Fokuspunkter på stævner og spilletøj i nærmeste fremtid.
Punkt 12: Sponsorarbejde ? PA
MD tager kontakt til tøjsponsor, med henblik på fremtidig aftale om rabatter og sponsorering.
Sponsor-folder fra et par år siden kan slankes og sendes til venner og bekendte, PA.
Punkt 13: Årshjul – er der noget vi mangler? - PA
Punkt 14: Diverse
Punkt 15: Næste møde
Næste møde er fastlagt til 2/12-2013

