Referat af Bestyrelsesmøde, torsdag d. 3. oktober 2013.
Deltagere: Henri, Jens T., Guller, Betina, Trine, Mette

1.

Godkendelse af dagordenen for mødet.
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde, 14. august 2013
Der henstilles til, at referatet læses inden for en uge, når det ligger på Huddle.
Referat fra 14. august blev godkendt.

3.

Opfølgning på aftaler m.m. ifm. Ekstra best.møde 13. sept.
FU mødes forsøges afholdt 2 uger før bestyrelsesmøder og referat heraf lægges til agendaen.
Guller deltager, efter ønske, fremover ikke i bestyrelsesmøder, visionsmøder m.m. men
koncentrerer sig om posten som kasserer.
Evt. selvstændigt hjemmesideudvalg, FB m.m., som udbryder af medieudvalget.
Aktuelle personer: Frode Lindner, Sofia Kyndesen.

4.

Visioner, strategier og politikker.
a. Frivillighedslisten – ingen kommentarer.
b. Diskussion af retningslinjer/strategi for budgetlægning og næste års budget.
Henri laver økonomisk oplæg, fordelt på aktivitetsgrupper, når resultat efter september er kendt.
Bestyrelsen overvejer at fordele økonomiske puljer til udvalgene, til at budgettere efter.
Opgave: Der udsendes meddelelse til alle udvalg med budget- og aktivitets varsling. (Henri)

5.

2020 – Plan
Delmål: 2020

Delmål
2020
2018
2016
2014
Kønsfordeling

Am. rundbold/
U12

Målbeskrivelse
Hvorfor
Rekruttering
Træneruddannelse Fastholdelse

Klubber

Super Senior

19-24 år

20

Hvor?
Hvordan?

Total
2020
1500
1200
1000

Manpower

Fastholdelse
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Præsenteres på kongressen. Rekruttere folk til udvalg.
Finde personer, der vil arbejde indenfor hver af disse kategorier.
Bestyrelsen laver overordnet målbeskrivelse.
Trine arbejder videre med skema og uddyber til næste bestyrelsesmøde.

6.

Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Åbne poster
Udvalgsrapportering. Vi stryger det – får det alligevel ikke gjort.
Klubpoint. Præsenteres på Kongressen.
Teknikmærker. Trine arbejder videre.
Herreturnering. Jens laver oplæg til diskussion på Kongressen.
Kontakt til DU…… Færdig. (slettes fra listen)
Fremtidig slutspilsfordeling. Oplæg laves.
Medieudvalget. M. Arnø ikke medlem længere.
Landsholdsnåle. Hvor er de? Vi sender en efterlysning ud. (Trine/Mette)
b. Klubkontakt. Rene’s klubber. (Urban achivers: Betina og Cougers: Henri)

7.

Orientering fra bestyrelsens medlemmer.
Ingenting.

8.

Planlægning af kommende aktiviteter.
De bestyrelsesansvarlige kontakter deres klubber for at opfordre til tilmelding til Kongres og til
klub besøg. (Alle) – Trine skriver mail ud til os.
Ny Kongres Reps.-møde dato: 8. marts 2014.

9.

Evt.
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