Referat af bestyrelsesmøde d.5.januar 2013
Deltagere: Emil R, Hans (er ikke med i bestyrelsen, men har tilbudt at hjælpe bestyrelsen med at
bruge den elektroniske kalender), Eva, og Jørgen.
Stævnekoordinering
Hans har tilbud at hjælpe Lotte med stævnekoordinering for hold 1,2 og 3, hvilket vi sætter stor
pris på. Der er blevet hængt en stor plade op, hvor indbydelser til stævner bliver hængt op. Under
indbydelserne er der en tilmeldelsesseddel, hvor bryderne kan skrive sig på. Der er også angivet en
sidste frist. Når fristen er nået, tager Lotte/Hans tilmeldelsesseddel ned og melder bryderne til.
Trænere bør tage stilling til, hvilke stævner de forskellige bryder bør deltage til. Hvis en eller flere
brydere vil deltage til et stævne, hvor der ikke er nogen træner eller leder med, er det på eget
ansvar og regning. Hvis trænere godkender bryderes deltagelse til stævner, betales der start samt
dommergebyr hvis klubben har råd. Planlægning af transport og deltagelse arrangeres af trænere
og deltagere.
Indsamling af points fra stævner sker ved at træneren eller den ansvarlige ved stævnerne giver
pointene til Hans efter endt stævne.
Eva sætter et møde i stand med Lüftü, hvor der udvælges stævner for hold 3.

Hjemmeside
Jørgen har tilbudt at stå for hjemmesiden, men skal sætte ind i det. Hans, Jørgen og Brian vil holde
et møde, hvor Jørgen bliver sat ind i tingene.

Kræmmermarked
Knud har tilbud at stå for møderne om Kræmmermarkedet, hvilket er en stor hjælp. Eva står for
tilmelding af hjælpere og indsamling af gaver. Der vil blive hængt en tilmeldingsseddel op i
klubben og, Eva vil opfordre folk til at melde sig til. Kræmmermarkedet bliver afholdt den sidste
weekend i juli. For at være hjælper skal man være over 18 år.

Registrering af medlemmer ved DIF
Eva har sat sig på denne opgave. Registreringen skal ske inden d. 31. januar 2013
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Sidste års regnskab
Bestyrelsen har set regnskabet fra 2012. Dog venter vi på en afklaring på indtægter og udgifter i
det kommende år fra Knud og Pia.

Oliefyr/Fjernvarme
Knud har udarbejdet detaljeret beregninger for hvilke fordele der vil være ved at gå over til
fjernvarme. Tilbud 2: Skifte til fjernvarme direkte blev godkendt. Dette vil blive sat i gang hurtigt
muligt. Det er vigtigt at afbestille olie, så vi ikke kommer til at betale for olie, vi ikke kommer til at
bruge.

Maris
Da Maris ikke har de store økonomiske midler, har bestyrelsen besluttet at han kan udføre frivilligt
arbejde i stedet for at betale kontingent.
Svamp i bygningen
Der er desværre svamp i træningslokalet. For at løse problemet skal luften udskiftes 3 gange i
timen. Løsningen bliver at installere fugtstyret blæsere. Hans og Jørgen kontakter Knud om dette.

Den elektroniske kalender
Hans gennemgik den elektroniske kalender og i fællesskab udelte vi ansvarsområder samt satte
datoer for de forskellige begivenheder.
Licenser
Eva og Jørgen har ansvar for nye licenser. Der udleveres en kopi til de brydere der vil deltage til
stævner. Derudover vil de blive lagt ud på skyen.
Nyhedsbrev
Da der ikke lige nu er overskud til at arbejde på nyhedsbrev, er det udskud til august måned.
Trænermøde
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Vi afholder trænermøde to gange årligt. Det næste trænermøde bliver d. 28. januar. Eva står for
indbydelsen.

Børneattest
Der indhentes børneattester for bestyrelsen, trænere og andre der har med børn og unge at gøre
under 15 år. Emil og Jørgen er ansvarlige.

Erindringspokaler
Eva og Sanne står for at erindringspokalerne bliver ajourført, samt at der bliver indgraveret nye
navne.

Fastelavnsfester
Eva står for indbydelser og for at finde hjælpere til disse fester.
Et forslag er at holde dem d. 16. februar kl. 16.00 og kl. 19.00. Som sagt er dette er forslag.
Der vil blive en fest for de små og en voksen fest.

Klubmesterskab
Klubmesterskab vil blive afholdt d. 8. juni.

Sommerlejr
Der var enighed om, at det er vigtigt at afholde sommerlejr. Datoen bliver weekenden omkring d.
16. august. Eva står for at bestille hytte i DUI lejren i Juelsminde.

Referent: Eva

Referat bestyrelsesmøde 5.januar 2013

Side 3

