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Deltagere 
 

Formand - Rikke Næst F. - Morten Kasser - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Abdi  
 

Badminton- Kurt  Volley – Jan Løb – Erik 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Referat  
 

Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren. 
- Budgetgennemgang 2020  
 
 

 
 
 
 

- Gavekort  
 

- Kontingent indendørs 
 

 
 

- Kontingenter 
Samt indsamling af de resterende 
 

- Oprydning af hold i conventus 

 
Regnskabet 2019 er gennemgået.  
Der er en del kontingenter, der mangler at blive 
betalt. Mette laver et udkast til indbetaling af de 
resterende kontingenter. Dette sendes til Helle og 
Rikke. Efterfølgende sendes dette skriv til Kurt.  
Budget 2020 er gennemgået. Regnskabet 2019 er 
underskrevet. 
Gavekort er udleveret. Formændene står selv for 
at udleveringen af dem 
Kontingentet i fodbold skal deles op, så der bliver 
et til indendørs og et til udendørs. Det er ikke altid 
de samme spiller der spiler indenfor og udenfor.  
 
Mette hjælper i fodbolden ift. 
Kontingentopkrævning. 
Der skal ikke laves et opkrævningsgebyr ved 
indmeldelse. Mette aftaler med Thomas, at han 
laver et opslag til hjemmesiden ang. ”en gang 
medlem altid medlem”. 
Der laves et infomøde i marts ang. conventus for 
træner. Kurt, Thomas og Helle 
 
   

Nyt fra Formanden. 
- Bøgebjergmessen  
 
- Bierfest 

 

 
15/3-2020. Mette snakker med Lars. Rikke snakker 
med Annette igen. 
Billetsalget er i gang. Bierfest kontrakten skal 
genforhandles efter denne fest 

Nyt for sponsorudvalget.  
Punkter der er kommet på efter udsendelsen af 
dagsorden. 

- Klubdragter – sponsorer 

 
Udgået. 
 

Nyt fra Hallen 
- Tilbygning til hallen 
-  

 
Vi er enige om at imødekomme hallens forslag ift. 
Tilbygningen af depotrum.  
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Dette punkt udgår formentligt alt efter for meget 
tid der er tilbage. 
 
KORT nyt fra alle udvalg 

- Håndbold 
 

- Senioridræt 
 
- Fodbold 

 
- Badminton 

 
- Volley 

 
- Løb 

 
- Gymnastik 

 

 

  
Evt. 
Birum/fodboldrum 
 
Løbeafd. 

Der skal ryddes op i private ting i hallens 
birum/fodboldrum. Dette er videregivet til Michal 
 
Enig løbeudvalg lukker løbeklubben. Man har 
svært ved at kalde sig en løbeklub, da man ikke kan 
tilbyde nye medlemmer forskellige 
træningsformer.  
Facebook siden bliver med Helle som adm. 
Gruppen er en lukket gruppe. 
 
Dagsorden til generalforsamlingen er gennemgået. 
Kurt sender til Thomas til hjemmesiden og Annette 
til Bøgebladet.  

  
  

  
  
  
  

 


