Referat af bestyrelsesmøde d. 23. januar 2013 kl. 18.00 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: Mete Kramer (syg).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsordenen tl dagens møde .
Dagens dagsorden blev godkendt.
orrige og sidste mødes referat godkendes på næste bestyrelsesmøde.

2. Siden sidst.
Kom med ideer og input tl infotavlen i BIC.
Brugerudvalget laver et arrangement den 4. april 2013 med spisning og foredrag for alle trænere,
bestyrelser m.v. i alle foreninger i Oksbøl.
Vi mangler stadig de endelige datoer fra Bork tl vagtplanen.
JG, KH og Marni (JBS) skal få ændret kontrakten med Open Air inden 19. februar 2013.
JG spørger Carsten Harborg om hjælp tl opstart af sommeraviser, der mangles én mere tl opgaven.
Håndboldskolen er tlmeldt, og tlmeldingen starter den 4. februar 2013. Tilmeldingen sker via www.dhf.dk.
Sportsudvalg: TT har afoldt møde med udvalget, hvor der blev samlet op på tlbagemeldingerne fra de
nuværende trænere. Der mangles trænere tl især pigerne i U12 og U14.
Peter Nielsen og Anne Petersen får en buket + et gavekort tl Turisthotellet, som tak for hjælpen med 3.
div. efer Mishael Vejes stop. Dete overrækkes i forbindelse med 3. div. kampen den 29. januar i BIC.
3. Generalforsamling.
ML sørger for regnskabet bliver færdigt, og revideret af klubbens revisor. TT laver beretningen. Både
regnskab og beretning lægges på klubbens hjemmeside.
Peter Nielsen spørges om han kan være ordstyrer.
4. Foredrag.
Den 17. april 2013 afoldes foredraget ”Luk munden og let røven” med Christan Bitt fra TV2. Alle klubbens
sponsorer er inviteret pr. mail.
KH og JG holder møde med en mulig sponsor tl et foredrag i eferåret 2013.
5. Sammenlægning af afslutning og social dag den 6. april 2013.
Den sosiale dag er tdligere afoldt i februar, men med tl tder begrænset deltagelse. I år er den sosiale
dag og børne- og ungdomsafslutningen samlet, og svømmehallen vil være åben i forbindelse med
afslutningen. Børne- og ungdomsafslutningen afoldes om efermiddagen, senior-, bestyrelses- og
trænerfesten afoldes om afenen.
ML spørger Carsten Agerbæk om musik tl afenfesten.
6. Trænerstatus dame senior
Mishael Veje valgte at stoppe som senior dame træner den 6. januar 2013, og stoppede samtdig også som
bestyrelsesmedlem og i sportsudvalget. Anne P. og Peter N. har ved fælles hjælp taget træningen og
kampene siden da. En løsning med lemming Thorlund er nu kommet på plads for resten af sæsonen.
Der arbejdes fortsat med forskellige løsninger tl næste sæson.
7. Træningsdag den 2. marts for U8-U14 holdene m. Skjern Håndbold og Team Vest Håndbold 3. div.
Henriete Løjborg har foreslået en stor træningsdag kl. 8.00 16.00 for klubbens U8, U10, U12 og U14 hold
med ligaherrer fra Skjern Håndbold og 3. div. damer fra Team Vest Håndbold. Hun har fået frie hænder tl
at arbejde videre med projektet.

8. Eventuelt
ML indbereter klubbens medlemstal tl DI & DGI.
Der skal fndes frivillige hjælpere tl ”tøj og rekvisiter”, da Vibber og Marie ønsker at stoppe på denne post.
Der skal fndes frivillige hjælpere tl ”sommeraviser”.
ML spiller musik, KH og lemming Riber Sørensen sidder ved dommerbordet og Peter Nielsen speaker tl
pokalkampen den 29. januar 2013 i BIC.
Næste bestyrelsesmøde: astsætes i forbindelse med generalforsamlingen den 6. februar 2013 kl. 19.00 i
Blåvandshuk Idrætssenter.
Ref. Marie Lydisksen

