Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ganti d. 3/6-19.
Mødested: Skovsrodvej 22, 8680 Ry, kl 17:30.
Malene laver aftensmad.
Stævneudvalget møder ind kl 19:30.
Deltagere: Julie, Malene, Maria, Iben Louise, Rebekka og Jette
Referent: Jette
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Godkendelse af referat fra sidst,
○ Referatet kan godkendes
Indsættelse af nyt bestyrelsesmedlem
○ Iben Louise træder ind i bestyrelsen
Renovering sek. vogn, tag/loft/vinduer/maling/bordplade
○ Anders har tilbudt at renovere vognen ift bordplade og vinduer. Bestyrelsen
siger ja tak. Derudover er der forslag om at få et tilbud på et tagpap-tag, da
taget er utæt. Bestyrelsen siger ja tak.
Bane-vedtægter
○ Der laves et punkt på hjemmesiden, hvor reglerne for brug af banen uddybes.
IL vil skrive reglerne på hjemmesiden.
Fotos af sidst ankomne til hjemmesiden
○ Fotos taget af Rebekka og Iben Louise.
Udvalg, evt sponsor
○ Anders vil gerne stå for at søge sponsorater, har forskellige ideer til bannere,
plus opslag hjemmeside og fb
Reklame lokalt
○ Der er forslag om at offentliggøre aktiviteter som stævner osv på div lokale
fb-sider. Dette for at gøre opmærksom på klubben i nærområdet.
Vedr mail fra Amalie Møller San Pedro, Malene
○ AM tilbyder workshop performance coaching, lyder fint, men vi ser ikke
medlemsgrundlag for det.
Klubhus status
○ Anders har igen tænkt tanker og har udviklet på tegningen af klubhuset. Det
ser godt ud. Malene sørger for et tilbud og priser. Byggetilladelsen bliver
rekvireret, vi skal ha undersøgt om det er ok, at sætte vinduspartier i.
Stævnet, regnskab osv. Stævneudvalget møder op.
○ Maria K og Lisa er mødt op
○ De foreslår, at der bliver tovholdere til opgaverne, så ikke alt der skal
omarrangeres, skal gå tilbage til stævneudvalget. Det gør at folk føler ansvar
for deres opgaver.
○ Revidering/ modernisering af tjeklisten
Evt
○ Referatet fra GF er nu godkendt af ordstyrer Jørn
○ Næste møde 19/8-19, mødested vælges på et senere tidspunkt.
Stævneudvalget vil også gerne med til møde.

