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 MØDEREFERAT 

 

 

Mødedato 07.05.2015  

Mødedeltagere Klaus Pontoppidan, Pia Viller Arendt, Mette Klokkeris Skjold, Alis 

Damgaard, Claus Thuesen, Pia Vetche, Jonas Steiniche Jensen, 

Michael Pagh, Jette Schmidt, Anders Bertel & Alex Thomsen 

 

Fraværende Jane Pontoppidan  

Referent Alex Thomsen  

Emne Bestyrelses møde 07.05.15 

  

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Referat godkendt 

 

 

 

Nyt fra FU Generel snak omkring Gittes afskedsreception. 
Husk børneattester, opfølgning på om alle trænere har attesterne. 
Klaus Pontoppidan undersøger hvor langt det er i systemet. 
Manual til oprettelse af hold i Conventus er udarbejdet og alle skal 
kontrollere at de eksisterende hold er oprettet rigtigt. Claus Thuesen 
kontrollerer at der er oprettet de rigtige aktiviteter til holdene. 

 

Foreningsudvikling Foreningshåndbogen er sendt til godkendelse og bliver sendt til tryk, 
der tages billeder d.d. og sendes til grafikkeren i morgen. Folderen 
kommer retur sidst i maj og skal omdeles af motion i start juni. 

Alex indkalder til Facebook møde efter 14.05.15 

Jonas og Pia har haft møde med web Brian og der er lavet ændringer 
på hjemmesiden. Siden kan bruges til at reklamere for forskellige 
arrangementer eller andre ting. Lidt problemer med android 
styresystemer 

Ja kampagnen – få hængt plakaterne op så de er synlige.  

Netværksmødet i april er aflyst og DGI har stadig ikke meldt tilbage 
med en ny dato. Det bliver nok først engang efter sommerferien.  

Foreningsdagen d. 20.06.15 åbent hus arrangement fra kl 11 til kl 13 
festtelt på pladsen, vært ved en pølse øl/vand. Alle udvalg skal være 
repræsenteret på dagen da der skal fortælles om de forskellige 
sportsgrene. Kunstgræs banen indvies og der kommer en fra 
kommunen og indvier den. Om aftenen er der sponsor arrangement i 
teltet for sponsorer, FU, bestyrelsen og fodbold udvalget. Den nye 
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kantine bestyrer står for hele arrangementet, mad, borddækning, osv. 
Udvalgenes opgaver bliver at stå for en stand for at fortælle om deres 
sport, og om at være frivillig i netop deres udvalg, eller som træner. 
Festudvalget står for bar og pølser. Udvalgene skal være her fra 10 – 
14, derudover skal der være lidt hjælp til aftenens fest. Den nye T-shirt 
skal bæres af udvalgets medlemmer på dagen. 

 

Regnskabsopfølgning Dankort terminal forventes til på onsdag i næste uge. Der er indkøbt en 
billig telefon med nr. 23481281 til mobile pay/Swipp.  

Jette fremlægger regnskabet og der er ingen kommentarer til 
regnskabet, det er godkendt. 

 

Nyt fra udvalgene  

a. Fodbold Fodbold har afholdt møde med KKIK omkring fremtidig samarbejde i 
ungdomsrækkerne, det vil blive i de yngste årgang fra efter 
sommerferien, U9 & U10 og op efter, allerede eksisterende samarbejde 
fortsætter. 

Kunstgræs banen skrider flot frem og tidsplanen holdes, der lægges 
fliser lige nu og inden for 2 uger er kommer græs.arbejdet skrider rigtig 
godt frem og samarbejdet er helt i top. 

 

b. Håndbold Hold i Svendborg til dm. 

Efter sommerferien 2 serie 1 - dame hold men ingen trænere. Det er 
svært at rekruttere en ny, der sættes annoncer op hos DGI og jysk 
håndbold forbund. Kan evt. slås op på FB og på hjemmesiden. 

 

c. Badminton Kim stopper i badminton, så det bliver Michael Pagh og Thomas Laier 
der kører badminton fremadrettet og mangler også en ny træner til 
ungdomsholdene, gerne med start i august. 

Arbejder med træner emner og forventer at det er på plads inden 
sæson start.  

 

d. Gymnastik Jane ikke til stede 

 

e. Svømning Svømme weekend gik super godt og flere deltagere end sidste år. 100 
svømme elever deltog. Aqua camp starter i hele uge 32, 
forberedelserne starter i næste uge. Der kommer materiale fra dansk 
svømme union omkring dette. Der er svøm langt dag i oktober. 
Afslutnings arrangement i søndags. En del til livredder prøve og alle er 
besået , flere bliver sendt på kursus, nyt mærke system bliver også 
opstartet. 
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f. Motion Tour de Alheden – 5 hjælpere til oprydning. 

Flere medlemmer end normalt – over 50, dette er + deltagerne fra 
sundt liv. Der kommer flere unge løbere, og børne attesterne er 
udleveret. Dette kræver flere trænere og derved  større udgifter, kursus 
beskrivelserne skal afleveres til Jette så pengene kan komme retur. 

Sundt liv – 9 deltagere startede og 4 deltagere er fortsat med andre 
sportsgrene. Forholdsvis stor succes.. Sundt liv forventes at starte op 
igen i august. 

I uge 21 starter vi op på forberedelserne på mini-tri, 24 timers løb og 
mountainbike. 

 

g. Fest Sidste møde aflyst, god artikel i forbindelse med åben by. Lidt 
udfordring i forbindelse med at SKF vil lave et volleyball arrangement i 
forbindelse med festen, det kan være et problem i forbindelse med at 
fodbold holder arrangement samme dag og motion holder 
mountainbike. 

 

h. Sponsor Arbejder med sponsor aften d. 20.06.2015 udsendt til 80 sponsorer. 
Der laves bander der skal være klar til d. 20 og der arbejdes med 20 – 
30 sponsoraftaler. Der opfordres til at man anvender de lokale 
sponsorer i forbindelse med arrangementer. Opfordres til at handle 
lokalt. Klubdragter – 60 er lavet i år.  

 

Eventuelt Kim takker for et godt samarbejde gennem årene 

Anders har været til Bestyrelsesmøde i Alhedehallerne, sammen med 
Mie Jensen og er begge blevet genvalgt. Inge Lise Sterup er blevet 
valgt ind og Claus Olsen – overskud på 6.000 kr.  i hallens regnskab. 

Ros til festudvalget for godt arbejde og de skal fortsætte det gode 
arbejde 

Ros til hjemmesiden for det nye layout. 
 

07.05.2015 Referent Alex Thomsen 

 

 

 


