Dagsorden og referat

Dato: 1. maj 2018

Sted: Mødelokale 2

Mødedeltagere: KL, RB, KM, JB, AS, HJ
Referent: HJ

Emne

Handling

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

1.

Status økonomi/Karsten

Regnskab gennemgået i forhold til budget. Vi er foran på kontingenter, bagud på
sponsorer.
Der er købt hjul til at flytte målene, SB og Struer kommune betalt ½ hver.
Spillerkontingentsatser skal revurderes til næste sæson 2018/19.

2.

Status Senior
samarbejde/Klaus

Sportsligt ikke den bedste start. Der er en del skader, og enkelte spillere er ikke
kommet rigtig i gang med træningen endnu. Der skal mere gang i det sociale liv.
Marianne Frost og Camilla Polly vil prøve at starte Senior Dame op. Thomas Kold
har tilbudt sin hjælp.
Kontingentbetaling skal aftales i overbygningen SRH.

KM og KL skal mødes
med Resen Humlum og
beslutte kontingent.
Thomas Valentin vil tale
med rumænske forældre.

3.

Status Sponsor/Klaus

Fem sponsorer mangler stadig afregning, og andre mener igen at der skal være
noget den anden vej.
Der skal afholdes møde med Vestjylland Forsikring 7. maj. 5 fra SB skal være
”opringere”. Efterfølgende middag. Opringere er: KL –
Der er seks emner til ”opringere”. KM er primus motor for SB.
Ronnie er i gang med oplæg til sponsorsamarbejde. Tanken er at alt
sponsorkontakt skal tjekkes af med sponsor-udvalget for at undgå ”dobbeltkontakt” eller små sponsorater der spærrer for større. 50% af et sponsorat skal
tilfalde klubben.

HJ booker lokale til 7.
maj.
Ronnie arbejder videre
med sponsoroplæg.

4.

Status Ungdom/Allan

Udvalg på plads: AS- Gert Schilikowski – Ronnie Boie – Thomas Valentin – Svend
Erik Svendsen. Næste møde 8. maj.
Udvalgets fokuspunkter i foråret:
• Pigefodbold, (11 spillere til første træning)
• Trænerrekruttering
• Årgangssammenlægning
Ungdomsafslutning 26. juni. Udvalg ved at være på benene, indeholdende nye
kræfter.

5.

Status materialer/Jes

SB lysskilt er sat op. Kommunen sætter flagstang op. FCM sten evt. sættes op
ved SB lysskilt.
Der er ”arbejdslørdag” 5. maj kl. 9, hvor der skal opsættes borde/bænke,
sponseret af XL-Byg.

6.

KL + HJ (JB?)

Eventuelt/Alle

Der skal findes ny dato for møde med SB-fonden.
Trænergodtgørelse for sæson 2019/20 er vedtaget. KL fremlægger sammen med
AS på træner/ledermøde 16. maj.
Kunststofbane: Etablering vurderet til 5 mio. Dette er til behandling på
kommunalt niveau.
DBU skoledag 11. september for Parkskolen (120 børn), 13. september for
Limfjordskolen (120 børn). Betaling deles mellem skolerne og SB. DBU står for
arbejdskraft og materialer.
Skab er stillet til rådighed for Karstens byttebørs af udstyr.

KM

Næste møde tirsdag d. 5.
juni kl. 18:30, mødelokale 2

Input til agenda sendes til HJ senest 3. juni, endelig agenda rundsendes 4. juni.
Husk at større indlæg/forslag rundsendes senest 1 uge før mødet.

Alle.

