Dato: 10082021

Dagsorden og referat

Sted: GlasBuret,
Energiparken

Mødedeltagere: KM – JN – TK – JB – SF - KSK
Referent: KSK

Emne

Handling

Ansvarlig/Deadline

1.

Referat

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Alle

2.

Økonomi

moms regnskab 1/9 2021
Klubben har fået 30000,- i tilskud til Corona genstart
likviditet tilført i alt 51000,opfølgning på kontingent hver 14 dage efter opstart.

JN
JN

3.

SB uge

Simon laver nogle kort til SBs venner

JN
SF

Simon har fået pris på musik og lyd 3000 + moms

SF

spørge Flemming Jørgensen om tilladelse til at sætte telt op.

KM

Onsdag hygge efter trænning øl + pølser 17-20

KM

Forsøger at få u14/u15 til at spille.
Thomas tager fat i Tina om kampen kan flyttes til klokken 12.00

TK
TK

Indløb til Serie 2 kampen. Thomas høre u8 og u9.

TK

Telt bliver med bund.

KM

Jes undersøger om park og vej har toilet vogn.

JB

Klaus følger op på Max opgaver.

KM

Jesper finder sponsor fra Conventus

JN

Simon laver indbydelser
Tilgodehavende 79800,200,- pr time
Struer/Humlum køre sag mod kommunen om at få frigjort noget af
tilgodehavendet.
afventer Humlum sagen.

SF
Afventer

TK + SF

4.

Struer Kunstgræs

5.

Nyt fra ungdomsudvalg

Alle årgange er startet op.
per er med igen.
Vi skal have fundet ud af om der er nogen der vil på træner kursus.
Træner/Leder møde start september.
Nøgler til trænerer.
Arbejder på at finde et par personer mere til ungdomsudvalget.

6.

Nyt fra Struer Humlum
Fodbold

Thomas og Klaus var til møde med dem i går.
Ekstra udgifter til bus i forbindelse med oprykning og abonnement til
Kamera
Målaktier for 20.000, der budgetteres med 150 mål aktier.
Ny Sponsor til serie 6
Skifter fra Adidas til Puma
Der arbejdes på at få gang i Kvinde fodbold igen.
Klaus skriver til Kamila Poly at Simon kan lave noget PR.
giv sponsorerne mulighed for at få en stand under SB uge.
Invitere træner/ledere med til lørdagsfest spisning + øl kort
Simon har lavet oplæg til bander.
Klaus prøver at høre nogle tidligere sponsor om de ikke skal med igen.

7.

Bander/OK?

KM+ SF
KM+ SF

SF
KM

(Håndværkere og bygherrer)
Simon bestiller materialer fra OK.

SF

8.

SB Cup

Undersøges om det er muligt at afholde det i 2022.
Skubbes til næste år.

Alle

9.

Arbejdsområder i
bestyrelsen

Mails – relevans (nice to know/need to know og mængde)
Nøgler til tårn til bestyrelsen.

Alle

10.

Status på ansøgninger til
fonde og foreningspuljer

Hvilke projekter skal vi ansøge om?
Hvilke ting kunne det tænkes at søge penge til.

Alle

11.

Træningsopstart

Foto og sociale medier.

SF

12.

Eventuelt.

27. november firmaturnering

Alle

Næste møde 31 aug.

