Referat af bestyrelsesmøde d. 24-06-15
AFBUD: Tanja Foss, Christian Arp, Celine
Referat fra sidst godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Har haft holdt et par møder i sportsudvalget, hvor dagsorden for gruppen blev sat.
Men Inger er ikke helt sikker på folk er seriøse, Martin bad om et kort skriftligt referat fra evt.
møder i sportsudvalget.
Målet er at lave 3 åbne løb om året, der arbejdes stadig videre på et i år.
Kompetenceudvalg ved Christian Arp:
Christian har lovet at sende noget materiel til Martin omkring hans arbejde med
kompetenceudvalget.
Aktivitet ved Celine :
Økonomi og andet ved Tina
Månedsregnskab udleveret og status på betalende medlemmer.
Har fået talt med Michael omkring køb af nøgler, men han kan heller ikke huske præcis hvor mange
der blev købt, men kiggede i referatet fra dengang, og er sikker på der var en nøgle til alle
bestyrelsesmedlemmer.. så vi mangler en..
Det kom frem at Torben Hansen stadig har en + nogle veste… Inger lovede at få dette tilbage til
klubben.
Tina skal stadig være på udkig efter nogle borde og evt stole..
Martin Nielsen:
Har ikke fået gjort mere ved internet i klublokalet..
Hedeland har lånt vores fællesskilte som nu står i Roskilde..
Tina er sikker på der står i kontrakten, at skilte skal stå i SAS´s container når de ikke bruges, men
undersøger det lige og giver Martin besked.
Martin vil købe projektor i løbet af sommeren.
Har undersøgt muligheden for at få del i Sport Team Slagelse uddelingen af penge, men mener ikke
vi hører under der, da de fleste går til trænere osv.
Flemming Hansen:
Karsten Svensson fejrer hans 25 års jubilæum i SAS privat lørdag d 04/07… Flemming lovede at
købe lidt fra klubben og aflevere..
Der skal også laves en af de små plader til Karsten…
EVT:
Der skal findes en arbejdsdag til at gøre klublokalet lidt pænere, og i fællesskab få playstation osv
sat på plads..

HUSK klubaften d 05-08 Tina lovede af afholde den..

Næste møde er 19-08 kl. 19.30 i klublokalet
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