Bestyrelsen

august 2020

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frivillighedsprojekt med DBU
budget
Roskildepenge
omkodning af brikker
sponsor
status for DS
Ny kasserer
samarbejde med Hellas
Caféen
evt.

Ad. 1
Vi havde besøg af Richard fra DBU og går i gang med et klubudviklingsprojekt om flere frivillige i
klubben.
Ad 2
Lotte har ikke noget nyt at tilføje til det allerede udsendte regnskab og budget. Lotte har haft problemer
med at komme i klubbens e-boks. Det drejer sig om børneattester på nye trænere. Lotte prøver igen.
Ad. 3
Lotte sender et print over forbruget af ”Roskildepengene” til Laura.
Ad. 4
Anker sender mail ud til alle ledere og trænere vedr. omkodning af brikker til klubben og fitness. Vi vil
gerne have så mange brikker som muligt omkodet og have styr på hvem der har hvilke brikker.
Ad. 5
Anker og Laura har udarbejdet en sponsorpakke. Bestyrelsen siger god for pakken og Anker vil gå videre
med opgaven, indtil vi har en ny sportschef.
Ad. 6
Klubben har valgt at stoppe samarbejdet med DS sportschef René Olsson. Anker varetager indtil videre
opgaven, men der arbejdes på, at finde en ny sportschef for DS hurtigst muligt.
På mandag bliver det afgjort hvor mange DS hold vi kan stille i den kommende sæson. Måske bliver vi
nødt til at trække et hold. Dette skyldes en stor afgang af spillere i DS afdelingen.
Ad. 7
Lotte har været i dialog med Wass´ kone Randi som muligvis kan være interesseret i at være kasserer
for klubben.
Ad. 8
U15 og U16 har haft første træning med Hellas den 13. august. Alt tyder på et godt samarbejde. Vi følger
det tæt.
Ad. 9
”B” og Skytte holder cafeen åben her ved klubbens første hjemmekamp på lørdag. Ellers talte vi om at
caféen skal kunne bruges af alle hold og vi vil gerne tilbage til månedlige fællesspisninger arrangeret af
holdene. Emnet vil blive drøftet i forbindelse med frivillighedsprojektet.
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