
Bestyrelsesmøde onsdag d. 18.04.2018 

 

Godkendelse af referat 

Alt godt her! 
Godkendelse af dagsorden 

Det spiller endnu engang!  
Valg af referent  

Mads Munk 
5 minutter til den gode historie 
Friluftsturen var en succes, og vi lærte om formen på lort i tarmen på kaniner. 

Rekordmange til floorball 

Nyt fra formanden: 

Jesper vil gerne vide hvornår sæsonen slutter og om spring fortsætter ift. idrætseksamen.  
Det nye skema starter fra mandag d. 07.05.2018. 

Mandag: fredsfit fra 15-16 
Torsdag: springgymnastik 15-17 og volleyball 17-19. 

I forlængelse af dette kører Simon og Mads nr. 1 en nyt hold: ”Go’morgen træning” hver tirsdag og 
torsdag morgen fra 7.15-8.00. Dette vil fungere som et prøveforløb, og vil træde i kraft fra d. 
07.05.2018. 

Holdleder & hold 
Det er hyggeligt, og det kører. Der er begyndt at komme forholdsvis mange til holdene. 

Der er i dag blevet smidt splinternye volleybolde, floorballs og andet godt lir ind til holdene. 

Fitness 

- Anlæg  
Der er kommet labels vægtstængerne, så vægten af stangen er indikeret. 
Vi arbejder fortsat på en løsning med Sagatrim for service og andet. 

Det berømte anlæg – der arbejdes på sagen.  

Økonomi 
Vi har lig nu et overskud på 17.572,31 kr. 

Jollyball er rykket op under eventposten i forhold til økonomien dertil. 

Budgetteret med 240 interne medlemmer til den kommende sæson. 

Skabe 

-Hvad er status på at reparere dem?  
Der er ikke noget at lave lige nu. 

 



PR 
Referater fra september og oktober mangler, men nu kan alle andre til rådighed på hjemmesiden. 

Der kommer samtidigt nye plakater om med den kommende generalforsamling. 
 

Nøglekort 

De tilhørende kort til forening bliver sendt ud i stride strømme. 

Event 
Udfyld! 

Lockout - Vi fortsætter som vi altid har gjort.  
Vi kører videre. Selv ikke lockouten kan stoppe os. 

Status på 20 års jubilæum 

Der vil være merchandise og kommende event til generalforsamlingen. 

Friluftstur 14/4-15/4  
7 styks var med, og der har været utroligt stor ros til Rasmus for arrangementet.  

Skikursus anno 2018! Har afslutnings event den 21. april 
Alt er godt. Afslutningsfest for deltagerne til på lørdag d 21.04.2018 

EVT. 

Hvedeball turnering – SoLtinget har sponsoreret præmier, sodavand og snacks. 

Vi vil forsøge at arbejde med at få bragt vores PR ud til de andre institutioner på Københavns 
Professionshøjskole. 
Kommende datoer 

Generalforsamling 03.05.2018 – kl 16. 

Muligvis et event d 06.05.2018 – SUP Polo 

 


