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Deltagere 
 

Formand - Rikke Næst F. – Morten - 
afbud 

Kasser - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Abdi  
 

Badminton- Kurt  Volley – Jan Løb – Erik - afbud 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Referat  
 

Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Stig 
-  

Der kommer lås på yderdørene i forhold til 
Conventus, så man fremover skal bruge en kode. 
Måske der kommer en nøgleboks i forhold til bl.a. 
fodbold 
 

Nyt fra Kassereren. 
 

Regnskab forevist, spørgsmål stillet og besvaret. 

Nyt fra Formanden. 
- Samarbejde med Skolen 

 
 

- Hjertestarter kursus 
 
 

- Trivsel/velkomst til medlemmer i klubben 
 

- Børnehold 
 
 
 

- Der mangler én til udbringning af 
Bøgebladet i Fjællebroen. 

- Søge midler hos Sparekassen 

 
Tænker at Kids-volley skal prøves af. 
Idrætsforeningen inviterer sig selv på skolen for at 
tale om samarbejde skole/forening (Rikke og Abdi) 
Rikke har en kollega, som gerne vil komme og 
undervise hos os, forslag 5. september, Rikke har 
spurgt Kristian ifht. skadesbehandling 
Rikke har fundet nogle pjecer på DGI’ hjemmeside, 
som vi kan bruge til trænerne 
Hvor mange børnehold har vi pt.? Fodbold og 
volley / Måske samarbejde med foreninger tæt på 
Prøver om Bold, leg og bevægelse kan fortsættes 
indendørs efter efterårsferien. 
Hvis der ikke bliver fundet nogle, kan Hanne og Alf 
godt hjælpe 
Rikke undersøger, hvornår der skal søges 

Nyt for sponsorudvalget. Ønsker hjælp fra nogle, som kunne tænker sig at 
lave noget opsøgende arbejde. 
Får Lars til at kontakte evt. ny. 

Nyt fra Hallen 
- Depotrum 
- Regning fra A-sport ift streger til lille 

håndboldbane 
-  

Venter til næste møde, da Morten har meldt afbud 
i dag. 
 

KORT nyt fra alle udvalg 
- Håndbold 

 
- Senioridræt 
 

Skubbes til næste møde, da de fleste hold endnu 
ikke er starter sæson. 
 
10 har nu tilmeldt sig til vandgymnastik. 
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- Fodbold 
 

- Badminton 
 

- Volley 
 

- Løb 
 

- Gymnastik 
 

- Sund for livet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info aften torsdag den 19. sept. 
Der er lavet aftaler om vejning, håber på også at 
have en kostvejleder, derudover er der træning 2 
gange i ugen. 

Multikontingent:  
- Skal dette fortsætte? 
- Kan det betale sig? 
- Skal kontingentet sættes op. 
 

 
Kurt prøver i samarbejde med Helle at lave en 
beregning til næste møde 
Skal der være 1 pris for 2 hold og en 2 pris for 3 
hold etc. 
Skal der indføres et indmeldelsesgebyr? 

Uddannelse af træner: 
- Gymnastik ønsker at sende Ruth på 

Spinningskursus 
- Jumping Birgitte 
- Kids-Volley Natasja 
- Fodbold 

 
 
DGI tilbyder et kursus, afsted i 2020 
Helle afventer et svar, gerne kursus i 2019 
Håber der bliver hold 
Har ønske om at kunne sende serie 1 trænere 
afsted på et tidspunkt, evt. kursus holdes i klubben 

Hvad gør vi med trænere i klubben? 
- Skal vi have kontrakter på vores trænere? 

 

 
Tænk over dette til næste møde 

Fælles indkøb 
 

Senioridræt mangler: 
Ringo ringe 
Elastikker 
 
Helle og Hanne tjekker om der er ting der mangler 
og laver en fælles bestilling 

Børneattester CPR nr afleveres til Rikke 
 

 

Næste møde tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 


