Referat af bestyrelsesmøde 12.04.2018.
Fraværende Niels Torp og Brian indtil 18,00.

1.

Henrik Mogensen redegjorde for sit projekt. H.M. Har arbejdet 10 år for DBU. Vi var ikke
I tvivl om H.M`s evner, og besluttede at engagere H.M. For 200 timer til kr. 60.000. H.M.
Skal primært virke I Bø og U-afdelingerne. H.M. Understregede vigtigheden af at han fik
et “føl”, således at hans arbejde ikke var spildt efter hans ophør. Merudgiften skal
dækkes af besparelse kr. 20.000 på kurser og forventet indtægt fra Zebracup

2.

Referat godkendt.

3.

Bjarne F. fremlagde kvatalsregnskab og forretningsgang. Nogle gode redskaber i
bestyrelsens arbejde. En udgift på kr. 15.000 fra B.B. Data ønskes dokumenteret.

4.

Ansættelse af Kim N. som bogholder var populær. Kristoffer rejste tvivl om muigheden
for at aflønne K.N. Under honorarordningen. BFA dokumenterer Kims beregning.

5.

Julekalendersagen lukkes. Selvom der mangler afregning for kr. 4.000. Der er
tilsyneladende tvivl om udlevering af kalendere til drengene. Stor udgift til
fotokopiering. Kim undersøger alternativer. Rekvisitionssystem t il Sportmaster skal
udfærdiges. Vore udgifter til telefoni skal undersøges nærmere! Koden til vor boks skal
ændres. Vor automat fungerer tilsyneadende ikke korrekt, når den blot kræver 2,55
kroner for en vare! Det tager for lang tid at købe 10 produkter! FV kontakter Cafac.
Beslutning om at øl skal koste 15 kroner uanset om man køber den I automat eller
cafeterie. En kasse øl koster fortsat 300 kroner uanset hvor den konsumeres! Vi søger
Kapacitet! Træner til Damer serie 2.. FU kontakter Tromme med henblik på vask af JS
damers tøj! Budget over omkostningerne herved. Nyanskaffelser! Procedure for op – og
nedrykning af spillere fra høreje rangerende hold blev besluttet. Kapacitet! Vi
modtager indmeldelser fra enkelte spillere, men ikke fra hold (10-12 personer). En
spiller har spurgt om studierabat til damer. Svar med orientering om at spørgsmålet vil
blive debatteret! Nøglesystem I kommunalt regi! Kalus B. konatkter Søren Ørgaard,
Aalborg Kommune herom.

6.

Tennis. Medlemsmøde afholdt. 2 mand har brugt rigtig mange timer på klargøring af
banerne. Sand på banerne lø. 14. d.s samt standerhejsning. 2 hold tilmeldt JTU og 4-5
hold I DGI. Træningsstart torsdag den 19. ds.

7.

Automater. Se ovenfor under 5.

8.

Sponsorater. Mikkel Kallestrup Jahansen er igang med bande- og trøjesalg. KB og FV
forsøger at sælge xxx Chang Arena.

9.

Madklub 26. april. Lasagne og salat for 30 kroner. Forslag til kontrakt med inspektør
blev udsat.
vh
Frits

