Bestyrelsesmøde / Chang Venner
Referat af bestyrelses- og aktivitetsudvalgsmødet, den 25.11.21
Deltagere: Georg B. Larsen, Mogens Jensen, Henrik Sloth, Per Toftegaard, Michael
Jervild, Lars Ubbesen, Bjarne Bundgaard og Gert Jensen (ref.)
Afbud fra: Henrik Skovhus og Harry Søndergaard.
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt

2. Ansøgninger om tilskud m.m. i 2021

Gennemførte betalinger:
Prostataafdelingen - 2.319,00.
Musikanlæg - 2.250,00
Øl - gule ærter - 1.200,00
Øl-senior/afslutningsfest - 900,00
Fælles spisning/senior - 525,00
Øl- Jyllandsserien - 300,00
Ikke gennemførte betalinger:
Tilskud til ombygningen - kr. 50.000,00
VEO Analytics - kr. 10.000,00 + ??
Kaffemaskine -kr. 10.000,00
Rejsekonto/ungdomsafdelingen/juletræssalgs overskud: 15.000,00
- ”er oprettet”
3. Orientering fra Bankocentret m.m.

2019 var slutningen på en opadgående kurve. Corona virus har betydet at vi i 2020 og
2021 kommer ud med underskud.
Vi arbejder på forskellige muligheder for at optimere indtjeningen, som færre og
mindre præmier. Anden udnyttelse af Bankocentret - fortrinsvis udlejning - er også en
mulighed.

Koordinator i Bankocentret (vagtplan m.m.)
På sigt kommer vi til at mangle frivillige - vi forsøger at skaffe flere frivillige i
Bankocentret og i klubberne. En mulighed for Chang Venner kan være at betale
seniorspillere 1 - 2 gange om måneden
5. Økonomi
Vi har stadig en pæn investering, samt en driftskonto med et pænt beløb.
6. Aktivitetsudvalget.
Skråen
Enighed om, at dette samarbejde skal fortsætte - vi skal gøre alt for, at vi fortsætter
det gode samarbejde, både med Skråen og med Mikkel/seniorafdelingen.
Det er muligt, at få flere opgaver i samarbejdet med Skråen, men det kræver, at flere
fra seniorafdelingen/Chang involveres, idet vi i Vennerne/Old Boys-afdelingen ikke
kan involvere os yderligere.
Juletræssalg
Vi fortsætter samarbejdet med Meny og Birkelse Hovedgård, og ser frem til, at
Overskuddet i 2021 bliver større end i 2020. Udvalget og frivillige klarer det rigtig
godt.
Cafeteriet/Fremtid
Vi nedsætter et udvalg, der kommer med forslag til arrangementer i ”det gamle
cafeteria” og i den ”nye hal”.
Derudover fortsætter Michael Jervild og Gert samarbejdet med Klaus Bentzen om
udnyttelse af cafeteriet.
Eventuelt
Nyt medlem: Poul Pedersen
DHL Stafet: 1.400,00 indtægt
Bent Lyngsig: 1.000,00 - gave i forbindelse med Gule ærter.
”Et lille skulderklap”:
Enighed om, at dette tiltag foreløbig fortsættes i 2022.

