1)Rune Hansen (RH) valgt
RH gennemgår at mødet er beslutningsdygtigt mht pkt, 9 stk 3 og 4 i vedtægter.
2) Formanden gennemgik Bestyrelsens Beretning
Kommentarer: Spm. Til Hedebo budgettet? Ang. Om differencen kan blive udbetalt
idet der ikke var overnatning. Bestyrelsen ville se på dette snarest
3) Anne gennemgik regnskab. Overskud på 23000,Hvorfor er medlemskontingent nedadgående? Bestyrelsen svarede at der var mange
restance medlemmer
Jesper: Sponsorater på 0,- Hvad bliver der gjort? Bo fortæller om status hvor mange
har trukket sig som sponsorer i sidste sekund pga. skatteregler mht. sponsorer af
egne børn. Der er tiltag i gang til at ændre dette.
Hvorfor er stævner så stort i år? Anne: pga. Teramo der er egenfinansieret.
Diverse dækker restance fra gammel kasserer.
Er Hedebo med i regnskabet? Trine: Nej.
Hvorfor var afslutningsfesten dyrere? Bo: pga. Tyske sodavand året før.
Regnskabet blev godkendt
4) Trine fremlægger budget.
Kommentarer:
Hvorfor damehold ikke fuldt kontingent? Trine de få medlemmer er på halvt
kontingent
Turneringsgebyr? Kan den specificeres mere? Trine Det er dyrt med turneringer.
Noteret
Egenbetaling er lidt lavt hvorfor? Lidt diskussion omkring budgetår mm.
Rune: budgettet er jo i gang her i 2019… skal man fremadrettet have budgettet
tidligere godkendt?
Teramo er den store post som der ikke er fuldstændig klarhed over hvordan den er
budgetteret.
5) RH: Er de indkomne forslag ang. Vedtægtsændringer bør det fremgå med
ORDLYD. Andre forslag kan bare drøftes og evt. beslutninger under evt.
Regnskab per stævne.
Der ønskes gennemsigtighed ved regnskabet for stævner. Altså et regnskab per
stævne. Anne modsætter sig idet det er en stor administrativ byrde. Nogle tilslutter
sig forslaget. Det giver utryghed man ikke har klarhed over stævnernes resultat
økonomisk. Der er ikke nødvendigvis udbetaling af overskud. Forslag at bilag skal

afleveres indenfor en given tidsperiode. Eks. 2 eller 3 uger. Forslaget formuleres som
et ”ønske til bestyrelsen” om gennemsigtighed.
At man spiller i rigtig række.
Trine. Enig i at man spiller den rigtige årgang. Diskussion omkring omstændigheder
for og imod. Trænerne kan ikke bestemme alene uden bestyrelsen. Anette: Hvem
bestemmer hvem der får lov at søge disp.
Der skal skrives ind i trænermappen at der skal foregå en dialog mellem børn forældre
trænere og bestyrelsen. Det er bestyrelsen der søger efter denne dialog og det er
HRØ der beslutter om dette kan gives.
Forældremøde ved sæsonstart. v/ Birgitte. Trine: Det fremgår af trænermappen at
dette bør foregå…? Rasmus har foreslået at der udvides i bestyrelsen med
repræsentanter fra årgangene. Og dette ønskes implementeret. Vi forsøger alle at
sætte fokus på dette. Måske er det misvisende det hedder trænermappen? Der er
informationer til forældre også? Der er stor forskel på hvordan der trænes med
tilmelding osv. Mm. Trine tilslutter sig forslaget med mere effektuering af det der
allerede står i trænermappen. Maria; Det er en rigtig god idé. Det er altid de samme
forældre der melder sig… det er lidt ærgerligt. Bestyrelsen skal være bedre til at
håndhæve at der afholdes møder mm.
6) Der er en fejl i referatet fra sidste år. Derfor tager vi alle posterne en af
gangen. Aron og Bo er IKKE på valg.
Kommentar stemmer man åbent? Det ønskes at vi holder skriftlig afstemning.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Trine Valgt for 2 år
Anne Valgt for 1 år
Rasmus Valgt for 2 år
Ole valgt for 2 år
Flemming valgt for 2 år
Ingen valgt for 1 år.
a. Bestyrelsen KAN finde et medlem.
g) Det samme gør sig gældende for valg af suppleant.
7) Søren Ebsen valgt til revisor for 1 år
b) Bestyrelsen KAN finde en revisorsuppleant
8) Evt:
Kontingenter:
Vi har ikke styr på vores indbetalinger. Det virker som om det ikke virker. Der er
temmelig stor uklarhed mht. systemets rigtighed. Anne: Vil gerne kigge på det? Det
er den enkelte spillers ansvar at oplysningerne er rigtige i klubmodul etc. Birgitte:
Hvordan kan man melde sig ud? Dette fremgår af hjemmesiden og Klubmodulet. Anne
får til opgave at gennemgå klubmodulet for restancer…
Antal børn per voksne ved stævner.
Ønsker vi en slags politik for hvor mange voksne der er med? Diskussion omkring

hvad der er rimeligt for medfølgende holdledere forældre mm. Det anmodes at der er
mere end én voksen per hold. Det anbefales at der altid er minimum to trænere/
holdleder med per hold ved stævner og udgiften deles ud på holdet.
Der er ønske om en PR ansvarlig person der sørger for bedre omtale i medier etc
Spørgsmål ang. Hvornår der kommer træningstider.
Trine oplyser at der er et problem med haltider, men der arbejdes på sagen.
Hvornår træder ændringer i kraft mht. trænere og tider.
Det bliver meldt ud hurtigst muligt fra Trine.
/Referent: Rasmus

