
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 11. januar 2016 kl. 19.03 

 

Deltagere: Lennart, Kaare, Lasse, Ulrik, Benny, Thomas og Alexander 

Afbud: Rene  

  

Gæst til pkt 1: Mads Agner 

 

Referat 

 

1. Præsentation af vores nye sportschef.  

Mads Agner Veng præsenterede sig selv og gjorde rede for de tanker han har gjort sig for den 

sportslige udvikling i klubben. 

 

2. Underskrift af referat af mødet d. 07/12/2015 

 

3. Økonomi  

a) Forventet årsregnskab 2015 

- Forventer et resultat på 200.000+ kr. Revisor har udkast klar i næste uge. 

b) Endeligt budget 2016 

- Fremsendt til revisor og er klar til næste møde. 

 

4. Personalenyt 

 

5. Generalforsamling 2016 (Bilag eftersendes) 

Indkaldelsen blev gennemgået punkt for punkt. 

Revisor deltager på bestyrelsesmødet d. 8.2.2016 med udkast til årsregnskab 

Forslag til årets leder blev diskuteret. Mads Harder spørges til råds. 

6. Fondsansøgninger 

Næste fondsmøde er d. 8/2, så vi klarer ansøgningerne pr. mail inden udgangen af januar. 

 

7. Evalueringer af julearrangementer  

Stemningen var god til træner/leder afslutningen. Der var plads til flere (ca 25). Så vi vil arbejde med 

at se om der kan komme flere til næste december. Måske Mads A’s daglige gang på banerne kan 

være med til at skabe en god dialog om de forskellige sociale tiltag for træner/ledere. 

  

8. Nyt fra udvalgene 

a) Møde med U19-drengene.  

- Alexander indkalder Otto (evt. sammen med Thomas) om hans fremtidige rolle i 

klubben 

- Derefter indkaldes også drengene til et møde, så de kan få information om 

situationen.  

b) Tilbagemelding fra møde vedr. 1. holdets situation 

- Afventer tilbagemelding fra Rene og Keld, som har haft møde med dem. 

 

9. Eventuelt 

a) Søndag den 31. januar afholder klubben en workshop hvor klubbens medlemmer og 

trænere/ledere kan drøfte de forventninger, der er til ombygningen af klubben. Benny og 

Ulrik laver invitation og sender til Mads/Mads. 

 

 

 



 
 

 

 

Underskrift 

 

 

 

 

 

Lennart Deramat  Kaare Lund Nielsen  Alexander Ledgaard 

 

 

 

 

Lasse Lund Larsen  Ulrik Marschall Thomas Nielsen Benny Olsen 


