Referat af bestyrelsesmøde d. 2. januar 2013 kl. 19.30 i Billum hallen
Tilstede: Thorkild Thorlund (TT), Jørgen Gammelgaard (JG), Birgite issher (B ), Hans Bjerre (HB), Kurt Hedegaard
(KH) og Marie Lydisksen, kasserer (ML).

raværende: Mishael Veje og Mete Kramer
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsordenen tl dagens møde .
Dagens referat blev godkendt.
Sidste mødes referat godkendes på næste bestyrelsesmøde.

2. Siden sidst.
HB og TT har havde den 10. desember møde med Mishael Veje og Sportsudvalget. Sportsudvalget kom
med ideer tl, hvad de kan stå for. De øvrige udvalg gør/har gjort det samme. Et 1 dags seminar med hjælp
fra JH eller DGI, hvor foreningens struktur kan sætes i rammer, blev foreslået.
Alle arrangementer arrangeres af sponsorudvalget og/eller festudvalget og skal altd godkendes af
bestyrelsen.
Den 19. desember blev der afoldt et træner- og ledermøde. Der var en meget dårlig tlslutning, hvilket
højst sandsynligt skyldes tdspunktet tæt på jul, og indbydelsen som var videresendt på en mail med et
andet emne. Trænere for U10 drenge, U12 piger og U18 piger var mødt tl mødet.
3. Info fra div. udvalg
Sportsudvalg: Intet nyt pga. Mishaels afud
Børneudvalg: Afolder næste møde sidst i januar
Sponsorudvalg /arrangement: De sidste 2 nye sponsorkontrakter er underskrevet, og opkrævninger udsendt.
orskellige emner tl foredraget i marts 2013 blev drøfet. JG undersøger fere emner.
Der arbejdes på en sosialdag den 3. februar 2013, hvor der er stort hjemmestævne i BIC, Oksbøl. Peter spørges om
muligheden for at arrangementet afoldes i safeteriet og ikke i pyramiden som tdligere, da mange
forældre/medlemmer ikke kommer ”helt derned”, men bliver i hallen, og derfor får arrangementet ikke helt den
ønskede tlslutning.
Aktvitetsudvalg: TT rykker for datoer tl Bork og Open Air, så der hurtgst muligt kan sendes en mail tl alle
medlemmer om vagter tl disse 2 arrangementer/opgaver.
4. Generalforsamling
Afoldes den .. februar 2013 kl. 19.30 i BIC, Oksbøl. Thorkild har bestlt lokaler.
Økonomi: ML færdiggør regnskabet og kontakter revisoren. Efer godkendelse lægges regnskabet på klubbens
hjemmeside og hænges op på hallernes opslagstavler.
Beretning: TT laver beretningen, som ligeledes lægges på klubbens hjemmeside og hænges op på hallernes
opslagstavler.
Udskifning i bestyrelsen: Hans Bjerre, Birgite issher og Jørgen Gammelgaard er på valg.
5. Trænere sæson 2013/14
Ungdom: Sportsudvalget er tovholder med hjælp fra bestyrelsen på opgaven omkring ansætelse af ulønnede
trænere i børne- og ungdomsrækkerne. Bestyrelsen skal godkende alle lønninger tl eks. U1. og U18 trænere.
Senior/lønnede: Bestyrelsen ansæter og godkender lønnede seniortrænere.
6. Håndboldskole 2013
Der søges en håndboldskoleansvarlig tl håndboldskolen 2013, da ML ønsker at stoppe på denne post.
ML tlmelder håndboldskolen 2013 tl DH –t er sket 04.01.2013.
JG kontakter et emne tl en ny ansvarlig.

Anne Petersen er ansvarlig for afvikling af selve håndboldskolen i uge 27 2013.
Derudover skal der fndes en del nye trænere, da mange af de ”gamle” i år bliver færdige med deres videregående
ungdomsuddannelse, og derfor skal på ”studenterrunde” i uge 27.
7. Sommeraviser 2013
JG kontakter Carsten Harborg om ”måden”, hvorpå vi kommer i gang. Sommeraviserne skal ikke deles ud i
sommerferien, som det blev gjort for nogle år tlbage.
8. Sæsonafslutning
Ungdom: Lørdag den .. april 2013. Der er sidste spillerunde 24. marts, og i den følgende uge falder påsken, derfor
kan afslutningen først afvikles i den eferfølgende weekend. Der er stemning for at fyte afslutningen tl lørdag, da
mange har problemer med at nå hjem fra arbejde og i hallen tl kl. 18.00 på en fredag. Børneudvalget står for
afviklingen af arrangementet.
Senior: Damerne spiller sidste turneringskamp den 23. marts 2013. KH undersøger damernes holdning tl at vente
med afslutningsfesten tl den .. april, da der er enighed om, at afslutningen vil få større tlslutning, hvis begge
afslutninger afoldes samme dag, da mange spillere og trænere også er forældre eller ungdomstrænere, og derfor
skal/er med begge dage.
9. Årets navn i Team Vest Håndbold
lere forslag kom frem.
10. Eventuelt
Der skal fndes 2 nye tl at tage sig af tøj og rekvisiter. Dvs. tl indkøb (efer godkendelse af bestyrelsen) af
træningsrekvisiter, bolde, spilletøj, trænerdragter, fyld tl lægetasker m.v.. Indsamling og optælling af trøjetasker,
drikkedunke og lægetasker efer turneringsafslutning samt klargøring og afevering igen tl turneringsopstart.
Ny turneringsansvarlig skal ligeledes fndes. Den turneringsansvarlige har kontakten tl kreds 7 (kredskontoret) og er
postmodtager, står for planlægning af hjemmestævner, fytning af kampe (hvis nødvendigt) samt bookning af
hallerne.
Da Line Sørensen er stoppet som U8 pige træner har B afalt med Jørgen Tonnesen, som er tdligere
håndboldspiller, og har et barnebarn på holdet, at han kommer mandag den 7. januar og ”prøver”.
ML undersøger datoen for tlmelding tl årets påskestævne i Herning.
ML indbereter/oplyser alle klubbens trænere tl kredskontoret, som herefer vil sende alle informatoner vedr.
bestemte rækker direkte tl trænere for de pågældende årgange. Mishael Veje, Mete hod og Mete Plauborg fra
Sportsudvalget skal modtage alle informatoner om alle årgange.
Næste bestyrelsesmøde: 23. januar 2013 kl. 19.30 i Billum Hallen.
ef. Marie Lydisksen

