Dagsorden og referat

Dato: 03022020

Sted: FCS

Mødedeltagere: KL – RB – JB – JK – HKJ, afbud: LB
Referent: HKJ

Handling

Emne
1.

Regnskab 2019

Endeligt resultat -15t

Budget 2020

Forventet resultat +6t

Sponsorer:
-Tryk på pigesæt
-Per Novrup,
sølvaftale/kunststofbane
2.

3.

Nyt fra Senior
-herunder Facebook
transmission/kamera &
Sponsor
Nyt fra Ungdom
- Årshjul - status
- Fælles opstarts dag?
- bane opdeling

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

Nye trøjer, sponsor Super Brugsen

Enighed

Dahl Pedersen som 2 x sølvsponsor til gengæld for træningspas på
kunststofbanen.

Enighed

Over 30 til træning, nye kommer til. Mange nye unge spillere.
Der ledes efter nye sponsorer til betaling af kamera, skal bruges til streaming af
kampe, og evt. teknisk træning.
Første møde afholdt.
P.t. ingen der tager initiativ.
Ikke påbegyndt.
Der mangler opbakning og initiativer i U-udvalg.

KL skriver til udvalg
inden Generalforsamling.

4.

Oldboys-fond

5.

Generalforsamling 9/3-2020
- Annonce
- regnskab og revisorer
- dirigent
- opstillede /suppleanter

6.

EVT.
-FB-gruppe til frivillige?

Der er overført 211t fra Oldboys-fond, pengene er for nu indsat på klubbens
opsparingskonto. Vi afventer generalforsamling, og lader ny bestyrelse overveje
mulighederne.

Annonce bestilt til Ugeavisen uge 8.
Ole og Vagn siger ja
Klaus Helmin siger ja
Bestyrelsen har kandidater til alle poster.

Opgave: Etablere gruppe, kommunikere når der er arrangementer og vi skal
bruge hjælp. Skabe et fællesskab blandt frivillige.

-Fitness tilbud

Vi vælger at ”reklamere” for den nuværende rabatpris på 179,-, der samtidig
støtter klubben med 100,- kr. Samtidig skal vi tænke over nye muligheder for
sociale arrangementer for frivillige. Helst noget der kan gentages for hvert år, så
vi skaber en god tradition.

-E-Fodbold

Vi efterspørger en/to til at stå for E-fodbold efter DBU’s koncept.

Næste bestyrelsesmøde 2. marts.

KL rundsender mail med
materiale til trænere, og
undersøger maks. pris
ved DBU.

