Bestyrelsesmøde
Mandag den 22. oktober 2018
kl. 18.00 – 20.30
i Lillerødhallens mødelokale
Deltog: Kim, Kenn, Karin, Mete, Jesper, Tim og Peter
Fraværende: Stg, Aein og Jacob.


Nyt fra Formanden v/Peter
o Kontrakter er på plads – jagter de sidste børneattester
o U16 Piger – haft drøftelse om spiller med flygtningebaggrund.
o Blovstrød/Lynge – ikke lykkedes at få kontakt til Lynge. Vi må flage udfordringer
med manglende haltider fra 2019/20 sæsonen.
o Booking af hallen – Allerød Portal – Kim/Peter drøfter med Jakob fra Kommunen



Budget 2019 v/Kenn og Peter
o (Budget vedhæftes eller sendes særskilt)
Der er bevidst budgetteret med et underskud;
 Vi har opbygget en betydelig reserve over de seneste år (også når vi ser
bort fra pengene fra LIF). Det foreslås, at vi allokerer midler til at
understøtte bestyrelsens ønske om at styrke klubånden;
Turneringer/træningslejr og klubfest
 Det blev vedtaget at øge omkostninger til Materialer til kr. 30.000 for 2019.
(Oversigt over behov udarbejdes af Kenn og rundsendes).
Generalforsamling 2019 v/Kenn og Peter
o Dato og format
 Torsdag, den 28. februar
 Kenn og Peter arrangerer!
 Ændring til vedtægter:
 Generel opdatering - Tim
 Betalingsfrist for kontingent – Tim laver oplæg
 Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts (i dag inden
udgangen af februar).





Turneringsudvalget
o Fremtidig tilmeldingsprocedure v/Kenn Udvalget kan disponere over kr. 5.000 pr.
stævne (bruttobetaling med fradrag af medlemsbetaling), dog inden for det samlede
godkendte budget. Kenn udarbejder proces.
o
o

o

Bruttoliste over stævner/træningslejre leveres til trænerne – 4-5 stævner at vælge
mellem. Evaluering efter hvert stævne! Fokus på klubånd – dvs. på tværs af hold.
Turneringsudvalget koordinerer.
Fandag, den 18. november U14 og U16 arrangerer? Drøftes på Ungdomsråd den
24.10.2018.
 Karin tjekker
 Krukkerne for blomster
 Farvehandlen
 Kvickly

Boghandlen
 Sponsorfrokost – Peter koordinerer med Stig. Dame Senior spiller kl. –
 Møller deltager?
 Bestyrelsen
 Kim orienterer cafeteriet om at vi skal have burgere.
 AllerødNyt – Peter skriver til AN
 Tim opretter aktivitet i Holdsport med kampprogram
 Kenn og Jesper står for bannermaling den 03.11.2018.
Træner/dommerudvalget v/Mette og Kim
o Trænerudvikling
 Trænermøde med Rune, DGI; Program udarbejdet for de tre næste kurser.
Kim og Jacob er primus motorer. U14 Piger og U16 Piger bliver
”forsøgskaniner”.
 U14 Piger træner med U16 Piger – U12 Piger træner fremover
mandag/onsdag kl. 17.30 – 18.45.
 Udfordring på trænerfløjen;
 Hjælpetræner til Mikro
 U16 Piger – potentiel support fra Kim og Møller og Lene forsøger at
komme om tirsdagen.
 U12 Drenge – hjælpetræner til Emma.
 U10 Drenge – ny træner gæstetræner på torsdag. Dog kan han først
være her kl. 17.00 – giver udfordringer om tirsdagen. Kim tjekker
Dennis om han kan starte kl. 16.30 tirsdag?
o Dommerbord? Fortsættelse af drøftelse fra trænermødet.
o Døm-selv kampe – Mette sender oversigt.
o Kenn har ryddet op i vores lokale/kontoret; Ønske om aflåst (kode) skab – Kim
drøfter produktion med Henning.
o Dommerkursus:
 U14 og andre interesserede – kr. 100 pr. deltager; får fløjte, kort og regelbog
– Karin undersøger nærmere omkring praktik, tid etc.
Sponsorudvalget v/Stig
o Status på sponsorkontrakter
o Status på hjemmeside
Ungdomsudvalget v/Kim og Mette
o Burgere og hygge – blød opstart på Ungdomsrådet. Fokus på
forventningsafstemning.
Nyhedsbrev fra bestyrelsen – Kim har lavet udkast til midtvejsbrev der ligger i Dropbox.
Det blev aftalt at klubben supporterer med kr. 100 pr. deltager til julefrokosten for Dame
Senior, Herre Senior, U16 og bestyrelsen











