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Deltagere 
 

Formand - Rikke Næst F. - Morten Kasserer – Kurt 
 

Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Kristian  
 

Badminton- Kurt 
 

Volley – Jan Løb – Erik 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

godkendt 

Referat  
 

- Sendes til Thomas Gerber, som lægger 
dette på hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren. 
 

Opdateret regnskab er modtaget og gennemgået. 
Nyanskaffelser til gymnastik og håndbold overføres 
fra sponsorkontoen. 
Der er ført for meget trænerudgifter på løb, noget 
hører til på gymnastik. 

Nyt fra Formanden. 
- Modtaget tilbud fra first8 mht. hjertestop 

og skadesbehandling. 
 
 
 

- Ønsket om ensrettet udmelding til 
forældre omkring trivsel og frivillighed. 
 

- Hjemmesiden er bestilt hos Up-Time 
-  

 
4 timer hjertestop + 2 timer skade, max. 15 
deltagere 
DGI afholder gratis førstehjælpskurser, Rikke 
kontakter DGI om det måske kan afholdes hos os. 
 
Fodbold har nogle guidelines, som de har 
modtaget fra DBU. 
 
Der er modtaget tilbud fra flere forskellige, prisen 
var rimelig ens. 
Up-Time forventer at kunne gå i gang før. 
Michael har kontaktet kommunen om, at det 
kommer til at koste hal og forening penge at skifte 
til Conventus, da vi er nødt til at have ny 
hjemmeside – Michael venter en tilbagemelding. 

Nyt for sponsorudvalget.  
Intet nyt 

Nyt fra Hallen 
- Renovering af hallen i løbet af uge 34-35 

 
- Ansøgt FMK om penge til Hjemmesiden 

 
- Medlem til Halbestyrelsen, der mangler en 

 

 
Renovering er påbegyndt. 
 
Se under pkt. nyt fra formanden 
 
Hanne vil prøve at forhøre sig hos et par stykker 

Kort nyt fra alle udvalg. 
- Håndbold 

 
 
 
 

- Senioridræt 
 
 

 
Starter 2 damehold op – 1x serie 2 + 1x serie4 
Herrer senior som telefonhold 
U10 og U12 starter i næste uge med Andreas og 
Oliver som trænere. 
 
Ikke startet, men Dorris og Børge har inviteret alle 
til samling 
Der er kommet en tilmelding til SMART Training 
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- Fodbold 
 
 
 
 

- Badminton 
 
 

- Volley 
 
 
 
 

- Løb 
 

- Gymnastik 
 
 

Ved sidste optælling var der ca 30 børn og 20 herre 
senior. 
U12 deltager til  
U9 er tilmeldt stævner, U5 til stævner 
 
Startet med lidt sommerbadminton, der var 21 
deltagere i sidste uge. 
 
Der har været beachvolley hele sommeren, med 
pænt antal deltagere. 
Starter indendørs 4. september. 
Har deltaget ved Outdoor Event i Faaborg 
 
Er startet op efter sommerferien, har 14 deltagere. 
 
Muskeltræning starter på torsdag 
Alle andre hold starter er ikke startet endnu 
 

Samarbejde med Stig og Hallen 
• Indberetning af sæsonstart og slut, 

datoer/uger. Ved sidste møde er der kun 
påsat måneder. I bedes taget dato med. 
 

• Indberetning af kampe. 
 

• Ændringer af træningstider. 
 

 
HUSK ALTID at give besked til Stig om: 

1) hvornår der er kampe/stævner i 
hallen/fodbold ifht. omklædningsrum 

2) Ændring af træningstider 
3) Ved planlægning af sæson, hvilke datoer 

starter/slutter sæsonen. 
 
Datoer for sæson start /slut: 
Håndbold: er startet – 25.4.19 + sommertræning 
Senioridræt: 31.8.18 – 25.4.19 
SMART Training: 3.9.18-17.12.18 
Fodbold: er i gang – 14.10.18 
Badminton: 3.9.18-27.4.19 + sommertræning 
Volley: 4.9.18-26.9.19 
Løb: er udendørs 
Gymnastik: 23.8.18-25.4.19 

Spillertøj til sæsonstart 
• Hvilke hold mangler tøj? 

 
 
 
 
 

• Er der selv fundet sponsorer til tøjet? 
 

• Overtrækstrøjer 
 
 

• Klubdragter 
 

 
Volley og badminton til alle 
Børnehold håndbold og fodbold, begge afdelinger 
tjekker hvad de mangler og melder tilbage til 
Mette. 
Løb får til forårssæsonen 
 
Nej 
 
Har, noget af det træner til vask. 
Der mangler nok lidt til junior (børn) 
 
Der mangler tilbagemelding fra nogle få trænere 
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Opretning af hold i halbooking 
• Hvilke hold skal oprettes? 
• Hvordan skal betalingen falde 
• Hvornår skal betalingen falde. 
• Hvordan med multikontingent 
• Hvordan med dem der benytter sig af 

klippekort? 

 
Næsten alle hold 
Via halbooking for de oprettede hold 
Inden udgangen af september 
Fortsætter – Helle sender mail ud 
Fortsætter 

Kontingentsatser – udsat fra tidl. Møde eller har vi 
det på plads? 

• Børn 
• Voksen 
• Seniorer 

 
Er på plads for alle 
 
 

Egnsfesten 
•  

Billetsalget er sat fri 
Der bliver i år udtræk af 3 gavekort på 
indgangsbilletterne 
Mette laver hjælperplan og sender den til Hanne 
og herefter til alle andre 
Der er kommet nye kræfter i arbejdsgruppen 

Facebook 
• Hvor langt er vi? 

 

 
Kristian er i dialog med  Britt, om at administrator 
ændres til ham, han følger op herpå. 

Fester Aaby 
• Stand på pladsen 

 
 
 
 

• Frivillige hjælpere 

 
Plancher med: 

- Hold: Billeder og beskrivelse 
- Træningstider - infofolderen 
- Måske lidt beachvolley 

 
Rikke opdaterer sin liste og sender den ud. 

Demensvenlig forening 
• Noget nyt? 

Opslag er klar 
Rikke bragt i forslag at sende den til FMK, så den 
kan komme med nyhedsbrevet ud. 
Hanne mener at DGI sender den ud til foreninger i 
området. 

Evt. 
• Idrætspræsentation for skoleeleverne 

 
 
 
 

• Forespørgsel fra Lone (Yoga) 
 
 
 

• Kursus - Senioridræt 

 
Rikke har talt med skolen/Gitte omkring 
samarbejde mht. håndbold, fodbold og badminton. 
2 gange pr. idrætsgren. 
Rikke følger op og giver en tilbagemelding. 
 
Lone har forespurgt om foreningen vil betale for et 
kursus – Hovedbestyrelsen har besluttet at det 
ikke er relevant for yoga-holdet. 
 
Hanne og Flemming vil gerne på et lille kort kursus, 
det er bevilget. 

 

NÆSTE MØDE Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.00 


