Referat af bestvrelsesmøde afholdt den 3. december kl. 19.15 i Svendborg ldrætscenter
Afbud: Bente, Morten, Jacob, Hanne M.

Deltagere: Karin, May-Britt, Kim, Niels, Nina

1 Godkendelse af referat fra sidste møde (5.11.2013)

2 Gennemgang og godkendelse af regnskab

-

udsættes

til næste møde

3 Juleafslutning 10.12.2013

4 All Star 2014
5 Skoleturnering

6 Klubsituationen pt. Stævner, turnering, trænere m.v.
7 Anskaffelser

8 Næste møde
9. Eventuelt

Ad. Pkt 1.
Referatet er godkendt

"

-

dog kan tilføjes:

Karin er i dialog med Lars Schier omkring dommerkurser.
TV skærm og IPAD er der endnu ikke anskaffet.

.

Klubaften

-

Karen Kotilla

-

træning og ernæring

-

evt.22.7.2014 kl. 19.00.

Ad. Pkt.3
Juleafslutning er allerede tilrettelagt

-

vi skal bare bakke op omkring det. Sally, lnge, Anette og co. Har styr

på det hele.

Ad. Pkt.4
All star billetter forsalg iforhallen til de sidste to hjemmekampe inden jul. Planen er at der skal være 500

billetter i omløb.

En All-Star

t-shirt skal produceres til salg inden jul.

Camp deltagere på dagen koster 250,00 der dækker billet, t-shirt og sandwich.
Evt. fest for hjælperne bagefter.

Lotteri
Af

'

-

all star

-

evt. få Finn til at tigge præmier rundt omkring i byen.

lstar afholdes den 8. februar 2OL4

-

kanalsport kommer og sender her fra.

Kim tager fat i tv2 sport.

Ad. Pkt.5
Skoleturnering finder sted i uge 10. mandag og onsdag.

Ad. Pkt.6
U19 er inviteret

til scania cup - vi dækker som sædvanlig alle ugifter i forbindelse med tilmeldingsgebyr og

for deltagelse af holdledere og trænere. (Det uofficielle NM) i påsken L8.-27.4.201.4
U18 skal ligeledes deltage i Lundaspelan 2-5.januar 2014.

.

Gymnasiet kontaktes for yderligere træningstider i gymnasiehallen tirsdag og torsdag.

.

Niller vil se om det kan lade sig gøre atfå ændret turneringsformen for u14 pigerne således at det bliver
stævneform.

"

Thais har trukket sig fra u16 grundet manglende tid

-

vi har spurgt om han ville hjælpe med på u14

-

vi

afuenter svar.

Ad. Pkt.7
Der er køb 7 stk. 7'er bolde

til pensionistklubben -

gymnasiehallen.
Der anskaffes nye bolde

til Nano

Basket.

Ad. Pkt.8
Næste møde T.januar 2OL4 kl. 19.00.

de to er udleveret

'til performance

gym og resten skal

i

Ad. Pkt.9
Karin orienterede fra HaludvalgsmØdei dag.
Jacob skal se at få lavet en ordentlig tilslutning af køleskab, så vi ikke falder i forlængerledningen.

Referent Nina Olsen
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