2/9-15:
Deltagere: Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Klaus Bagge, Flemming Pedersen, Kristian Dahl,
René Kristensen, Martin Chröis.
1) Godkendelse og opfølgning på sidste mødes referat.
DGI: Anne har fortsat opfølgning hermed.
Artikel i Folkebladet. Primært omkring Junior U16 Piger HT.
Pris til ungdomsskole: 150 kr pr gang.
Vester Skole: 150 kr pr gang. Hertil skal lånes bolde og ketchere.
2) Ny hjemmeside:
Hjemmesiden er frigivet.
Baggrunden skal skiftes.
Nye billeder.
Indendørs info skal tilgå Flemming.
Ny bookingside forventes klar 1/10-15.
Betaling af indendørstimerne (faste tider) skal fremadrettet betales på ny bookingside.
Betaling af løse indendørstimer betales ligeledes på ny bookingside.
Memberlink skal opsiges til 31/12-15. Aktion: Klaus.
3) Voksenintroduktion:
Status er, at 7 har været tilmeldt og deltaget
4) Klubmesterskaber - En del færre tilmeldinger end sidste år (omkring 40 mod 45 sidste år) - kun
2 nye medlemmer med - Hvad kan vi gøre næste år for at få flere med? Er det bedre at gå tilbage
til systemet med at man selv vælger, hvornår man vil spille i stedet for et fast tidspunkt? Hvem er
grill-master?
Vi fastholder konceptet og evaluerer bagefter.
Klaus sørger for grill lørdag og modtager gerne hjælp dertil... Søndag løser vi opgaven i
fællesskab.
5) Klubfest - Er der styr på det hele? Hvor mange tilmeldinger?
Der er ca. 25 tilmeldinger. Der er fuldstændig styr på det hele!
6) Fortjenstpokaler
Vi har fundet egnede modtagere til begge pokaler.
7) Sponsorudvalget - Hvad er status?
Det ser godt ud med de nye skilte på banerne, og flere er måske på vej... Der er gjort et godt
stykke arbejde med at finde nye sponsorer og lave aftaler
8) Indendørs:
Brug af indendørs løse timer for 1. holdsspillere og junior holdturneringsspillere kan fortsat gøres
gratis.
Claus aftaler med Jan, hvordan vintertræningen skal køre. Damerne ønsker anden træner i vinter,
gerne kandidater fra egen klub

Tilmelding til indendørs holdturnering står Christian Nissen for i forhold til herrerne. Anne tager
tjansen for damerne og finder ud af, om der er grundlag for 0-2 hold!?
Indendørs begyndertræning (voksenintroduktion) mandag KL 17.30. Kristian dobbelttjekker vedr.
haltid med Christian Nissen.
9. Evt.
Træerne ved bane 4 og 5 drysser og giver ikke megen læ. Klaus undersøger, om de kan fjernes.
Der arbejdes på, at flere får adgang til Facebook og kan opdatere på klubbens side
Næste møde og julefrokost den 23/11 KL. 18 hos Klaus. Hvis der er brug for møde før indkalder
Klaus tidligere...

