Referat af bestyrelsesmøde d. 21-05-15
AFBUD: Flemming Hansen
Referat fra sidst godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Der er ikke sket så meget siden sidst..
Kommissorium for sportsudvalg blev fremvist, men efter bestyrelsen havde læst det, blev det
vedtaget at det skulle fremtids sikres, med mere faste rammer omkring økonomi, inden den endelige
godkendelse
Der kommet medlemmer i udvalget bestående af : Rene Kjellerup, Iben Møller, Lene Hansen og Bo
Andersen.
Der er ikke fastsat nogle aktiviter i 2015 endnu.
Inger har haft flere forespørgelse på klubblad.
Kompetenceudvalg ved Christian Arp:
Her er heller ikke så meget nyt det er fastsat, men der arbejdes stadig på flere ting.
Christian har 2 der vil hjælpe..
Aktivitet ved Celine :
Celine prøver også at skabe en gruppe, der evt. vil og kan hjælpe med flere aktiviteter ..
Inger og Celine havde fastlagt en klubaften hos Teil Hansen i maj, som var en succes.. der deltog
omkring 40 personer, og Troels havde fået en del af dem vi kalder ”senior ” med..
Der er Drengerøvsaften i Skælskør fredag d 29-06, Celine vil høre om der er nogle fra klubben der
kommer derned og evt. udstiller.
De har gang i en evt. sommerfest.. og julefrokost er fastsat til sidste lørdag i November.
Celine fik et sæt nøgler, et til klublokalet og container.
Økonomi og andet ved Tina
Månedsregnskab udleveret og status på betalende medlemmer.
Mangler lidt betalende medlemmer ved denne tid, i forhold til sidste år..
Skal kigge efter i tidligere referater, omkring nøgler til klublokalet…
Skal undersøge priser og evt. købe nye borde til klublokalet.
Klubblad… det blev aftalt at vi prøver at få et på gaden, her i juni måned.. og der sendes en halveret
regning til annoncør, da der kun vil udkomme 2-3 blade i år.
Alle bedes prøve at sende noget stof til dette blad.
Martin Nielsen:
Prøver at gøre noget ved internet forbindelsen i klublokalet.
Playstation skal sættes til, der skal købes en projektør og et kabel.
EVT:
Der skal findes en arbejdsdag til at gøre klublokalet lidt pænere, og i fællesskab få playstation osv
sat på plads..
DASU har et tiltag de kalder klubliv Danmark, hvor klubben kan tilmelde sig . så klubben kan få
tilskud hvis man handler i de tilmeldte butikker… Lige pt er der ikke mange butikker der er tilmeldt
så SAS, venter og ser hvad der sker i fremtiden.
Lige ledes har DASU lavet et koncept der hedder frivilligt arbejde, også her holder vi øje med hvad
der sker, før klubben tager stilling til yderlig tiltag.
Har Flemming Hansen nøgle til klublokalet ???????

HUSK klubaften d 03-06----- Tina lovede af afholde den..
Næste møde er 24-06 kl. 19.30 i klublokalet
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