
Dagsorden  
Godkendelse af referat 
Alle stemmer for. 
 
Godkendelse af dagsorden 
Den er ganske glimrende. 
 
Valg af referent 
Mads Munk 
 
5 minutter til den gode historie 
Godt arbejde med de nye bluser. 
Medlemmerne er glade for den nye tavle i fitnessrummet. 
Medlemslisterne fungerer. Dejligt at de er kommet op. Kontrollen af medlemmer fungerer på holdene. 
Vi har fået en del nye medlemmer bare på en enkelt uge. 
Nyt fra formanden 
 
TO DO LISTE   
 
Opdater vedtægterne (Status) 
 
Der har været problemer med et kort. 
Dette er blevet ordnet nu, og Christian tager kontakt til de medlemmerne 
 
UGE 2 eksamen i hallen 
Deraf er der lukket for alle hold i hallen den uge. 
 
Vaske trøjer  
Der snakkes med Tom i forhold til at få vasket trøjerne. 
 
Printe medlemsliste (status) 
Mads Munk skriver en liste med holdleder, der kommer op og hænger ved omklædningsrummene. 
 
Reparationer i hallen 
Nettene bliver repareret af skolen (Driftsledelsen) 
Der er blevet udformet en liste med udstyr, der skal ordnes. 
Lyset i hallen fungerer ikke optimalt 
Volleyballnet skal også ordnes.  
 
Holdleder & hold 
Der er flere holdledere, der spørger om de kan få deres navne på holdlisten. 
 
Badminton - pengefordeling 
Kim er stærk i badminton. Der er lige nu egenbetaling for deltagerne, og det fungerer optimalt. 
Ketch-up fungerer også rigtig godt. 
Bestyrelsen snakker med Kim om ny ordning med genbrug af brugte bolde til Ketch-up holdet. 
 
Efterårsferien - status? 
Vi opfordrer holdlederne til selv at stå for træninger i ferien, hvis overskuddet er til det. Fyr den endelig af 
holdledere.  



Fitness  
Intet nyt om ventilatorer. 
Fitness og fredsfit snakker sammen om udstyr. 
Der skal printes plakater til fitnesscenteret. 
Der er skaffet nye højtalere, som dog skal afhentes og sættes op. 
I forhold til internet i fitnessrummet, forsøger vi at lave en løsning med internet til de eksterne medlemmer. 
Smith-stativet er i stykker, og vi forsøger at skaffe eftersyn samt dele til maskineriet. 
Der er blevet lavet en kontrakt med Martin om køb af maskinerne i fitnessrummet. 
Økonomi 
Udlæg er blevet betalt i dag af Nanna. 
Derudover har Nanna ordnet alt logistik samt kvitteringer fra den forrige sæson. 
Opfordring til holdledere og bestyrelsesmedlemmer om at komme med kvitteringer til Nanna ASAP, da hun 
ønsker at klare økonomien månedligt, da dette skaber et bedre overblik. 
Skabe 
I år er der 30 nye medlemmer, der har købt et skab. 
PR 
 
Nøglekort 
Steffen er den nye kort-makker. 
Mads ønsker at lave et nyt system til afhentning/afsending af kort. 

è Vi ønsker at gøre det muligt for medlemmer at møde op på Nyelandsvej, gå ned i hallen og få et kort 
ved holdlederne ved de respektive hold. Her underskrives der så af holdlederen og kortholderen. 
Dette vil spare pengene fra forsendelsen. 

 
Event 
Jolleyball løber af stablen d 3.11.2017. 
Torsdag d 26.10.2017 kører vi BattleRoyal. Det bliver fra 19-21. 
Friluftstur  
Friluftsturen bliver rykket til lørdag den 4. november 
Kommende datoer 
Bestyrelsesmøde kl. ca. 18 ved Rasmus 
 
Evt. 
Der vil blive skaffet et nyt billede til Facebook-gruppen med holdledere. 

Gratis overtrækstrøjer - dette sker måske. 

Julefrokosten - denne afholdes lørdag d 25.11.2017. 
Planen er, at julefrokosten bliver afholdt fra om formiddagen med aktiviteter og druk og leg. 

Skal vi forsøge at skaffe foredragsholdere til oplæg om idræt. 


