Bestyrelsesmøde d. 10. aug. 2015
Bestyrelsesmøde den 10. august 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Henrik, Kim og Lene (referent)
Fra HB/FU deltog Peter M. Larsen
1.Møde med FU
Peter Larsen fra HB/FU deltog omkring gennemgang af de seneste skriverier omkring tildeling af en
advarsel til et kredsmedlem.
Derudover omkring kredsens tilkendegivelse vedr. VM 2018.
2.HAS - Brainstorming
Vi er indkaldt til møde med Skovboskolen på torsdag den 13/8 kl. 8.30-9.00 (omhandlende lån af arealer på
og omkring skolen), Henrik & John deltager.
Ingen tilbagemelding fra Kommunen om mødeforslag den 20/8. Henrik rykker for tilbagemelding.
Fodboldklubben kan godt på dagen og mødet kan holdes hos dem.
Erfaringer fra nuværende HAS - der var for få toiletter. Tjekker om vi kan låne hallens toiletter.
Kantinen skal være klar med alle varer når der åbnes.
Erwin undersøger pris på telt til min. 200 prs.
Camping: Det skal undersøges nærmere omkring fremføring af strøm. Planlægning omkring camping skal
gerne være klar inden udgangen af året. Kim.
Henrik tjekker for afhentning af skrald. Det er ligeledes vigtigt i forhold til campingpladsen.
Bo er ved at tjekke af med Hjemmeværnet/førstehjælp.
Lene har udarbejdet samarbejdskontrakt - skrevet af efter seneste. Alle gennemgår og kommer med input.
Lene sender kontrakten rundt.
John udarbejder liste for hvad de enkelte klasser/sponsorater skal koste. Gennemgås med Henrik først.
Alle lægger hovedet i blød omkring anderledes tiltag. Det er derfor vigtigt, at vi ved hvad vi kan tilbyde i
forhold til sponsorater/link mv.
3.Økonomi
John og Henrik udarbejder plan for økonomi vedr. HAS.
Indskrivning er på lørdag den 15/8 i tidsrummet 10-13, John og Lene står så vidt muligt for dette, sammen
med trænerne.
4.Regler for træning på pladsen
Drøftelse af evt. ændringer af vilkår for træning på pladsen. Evt. ændrede regler vil blive drøftet på mere
gennemgående på næste møde og vil tidligst træde i kraft ved første indskrivning i 2016.
Ligeledes indskærpes det, at holdtræning har fortrinsret frem for selvtræning.

5.Eventuelt
Kredsfest afholdes den 28/11-15
Næste møde dem 14/9 kl. 18.30 hos Henrik

