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Deltagere, Kim, Bjarke, Peter, Torben, Claus, Michael og Jesper
Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde godkendt
Nyt fra formanden
I forbindelse med Ingelise død, afholder vi lørdag 1 minuts stilhed inden JS kampen – Peter
Larsen sørger for det praktiske.
Økonomi:
Vi havde en generel drøftelse af kontingent satser både i ungdom og senior.
På næste møde hvor Claus er med, skal vi have en snak om procedurerne for kontingent
restancer. Claus sender restance listen, rundt til de sportslige ansvarlige.
Likviditeten ser stadig fornuftig ud.
Theis er en stor hjælp i det daglige
Sportsligt input
Superkampdag (14/5), sponsorer (Byens Brød, dem har vi endnu ikke svar fra. /Sport 24/OK,
har begge sagt ok for deltagelse) skal spørges om de vil deltage som sidste år.
Vi annoncerer dagen via www og FB.

Michael taler med Frank, hvis der ønskes telt på græs ved siden af pølsevognen. Frank skal
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vide det senest 8 dage før, så han kan bestille det ved Mark. Peter siger senior afdelingen kan
sætte det op torsdag den 12/5.
Claus spørger Jan, om han vil stå for lidt ”gimmick” med præmier o.l.
Senior:
Vi arbejder hårdt for at få flere senior spillere og gerne nogle unge.
Sportsligt går det fornuftigt i afdelingen
Ungdom:
Kim har fået et tilbud på T-shirt til Ikast Cup til de spillere der skal med, de koster kr. 40,- pr.
stk. Dem betaler klubben, Kim bestiller ved Sport 24
Vi regner med kombineret U16/U17 hold i eget regi efter sommerferien.
Bjarke gennemgik træner kabalen for foråret 2016.
Michael, Kim og Bjarke gennemgik det sportslige i ungdom.

FC samarbejde:
Jesper spørger FC efter fribilletter/partout kort til klubben.
Sponsor og tiltag:
Aftalerne med Spar Nord og Slagter Gregersen er på plads nu. Peter sender billeder af
spillerne og holdet til Kongsted.
Claus sender sponsor opkrævningerne ud i den kommende weekend.
Aktiviteter:
Kræmmer Marked:
- Der er ved at være en www. på plads
- Info om damefrokost er meldt ud via FB
- Peter mangler en ny konferencier i stedet for Polle
MPC:
- Tilmelding er i gang
- Hvis vi får programmet færdig, senest 3/4 uger før, så kan vi spare op til 50 % af
honoraret til de ”sorte” dommerne
- Der er tilmeldt 65 hold nu, Svend Erik tror stadig på niveau som sidste år, men vi holder
p.t. skolen i Erritsø hen
- Vi har fået tilskud fra Fredericia Kommunen til markedsføring.
- Dommere, dem finder Peter, Frank og Kongsted. Frank Jensen tager fat i FC.

Madsby Rock:
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-

Toget kører ikke til Madsby Rock, og Madsby Legepark holder længere åbent, så vi skal
ikke have vagter hos dem i år.
Salget går stille p.t. der er dog godt gang i VIP salget, vi er stadig lidt foran,
sammenlignet med sidste år.

Klubhus/baner
Bane/klubhus udvalget havde første møde i går, og talte bl.a. om udskiftning af diverse nøgler
samt vores oliefyr, som er over sidste salgsdato. Det er vigtigt at vi finder en rådgiver, som kan
hjælpe os med, at undersøge forskellige løsninger. Claus har en go kontakt ved DONG, som
han vil prøve at forhører sig ved.
Bane 1 trænger til en total omlægning, dræn dur ikke længere. Derudover er der diverse
omlægning og ny etablering af fliser og arealer. Udvalget mener vi selv kan ligge stene, hvis vi
kan ”skaffe” dem.
Michael deltog i formøde omkring hal fordeling i går, endeligt møde er tirsdag i næste uge.
Web og Presse:
Vores www er endelig i luften, stor tak til de implicerede folk 
Kim sender oversigt over træner/ledere for ungdom til Peter, så ligger han dem på www.
Claus sendes oversigt over sponsorer til Peter også, så får han også dem opdateret på www.
Eventuelt:

Næste møde er onsdag den 15/6 kl. 19.00

Referat til www. Peter ligger på nettet.
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