
Bestyrelsesmøde d. 12/6 2019 

 

Til stede: Jimmy, Kevin, Poli og Signe. 

 

Opfølgning fra sidste møde:  

Vi stoppede træning indendørs den. 1. maj. For det er der vi plejer at stoppe skrev pedellen. 

Der var aftalt at julefrokost er den 12. Dec. I flg. Referat, men det er en torsdag, derfor forestiller vi os at 
det bliver den 13. dec som er en fredag. Jimmy laver mail til medlemmer og sender datoen ud allerede nu 
og spørger om der er folk der har lyst at være i festudvalget.  

Kassermøde; er ikke afholdt. Poli har kontaktet Allan, som er i gang med at aftale en dag med kommunen 
hvor det er muligt at komme derned til hjælp og gennemgang. Poli forsøger at kontakte den ansvarlige vi 
tidligere har haft kontakt med.  

 

Opstart: 

Der er tidligere snakket om opstart den 14. aug. Men i flg. Pedellen er der meget travlt i hallen deromkring. 
Derfor er opstart den 21. aug.  

Der er snakket om at der skal laves en video, som præsentation af klubben. Jimmy skriver et opslag på 
Facebook omkring hvem der har lyst at være med i videoen og sige lidt om klubben, og skriver også dette i 
medlemsmail. Jimmy vil gerne filme.  

Det kan være en god ide at denne video er klar inden vi starter sæson, så vi kan bruge den som reklame, og 
forsøge at få den op på de forskellige skolers facebook grupper, så der er masser af god reklame. 

Ift. Reklame, skal de overvejes om der i stedet for at blive lavet små flyers skal laves kæmpe plakater og 
knap så mange, men at der så kommer mere fokus på at få dem frem de rigtige steder.  

Kevin foreslår at den også kan bruges til alle de opstarts forældremøder der er i starten af skoleåret. 

 

Skolevolley stævne: 

Klaus vil gerne have os til at fastlægge uger det skal være på, men vil gerne stå for det. Vi lægger op til at 
det bliver i uge 45 og 46, men at han må beslutte hvilke dage der passer ham bedst. VI bakker op og støtter 
og vil gerne hjælpe med at finde folk til at hjælpe ham. Signe kontakter Klaus. 

 

Opfølgning på trænermøde: 

Jimmy lægger referat op fra dette. Der mangler træner ansvarlig for Mix C/teen spillere. Jimmy kontakter 
mulige kandidater der er drøftet på trænermøde. 

 



Beach situationen: 

VI afventer situationen. Det drejede sig om en enkelt uge hvor der var tynd opbakning, nu bliver vejret 
bedre og flere har tid og overskud til at møde op. Vi håber det bedre situationen.  

 

Næste møde: 

16. sept. Hos Signe, Nederbyvænget 194 

Der skal vi bl.a. diskutere div. Ansvarsområder, og familievolleydag 


