Referat fra Aktivitetsudvalgsmødet mandag den 14.december
Deltagere: Hanne, Heidi, Jasna, Lene, Jesper, Lars og Søren
Fraværende: Christina
Referent: Heidi

Det blev besluttet at aflyse Julearrangementet da kun 8 klubmedlemmer samt
deres familier havde tilmeldt sig. Jasna gav de frivillige besked.
Jasna havde tilmeldt sig til bestyrelsesmødet d. 9/12 for at fremlægge ideen med festen til
februar 2016.
For at skaffe nok frivillige hænder til arrangementet var der enighed om det er vigtigt at
præcisere hvad der skal laves/popgaveliste. Derudover er det vigtigt overfor sponsorer at
forklare tydeligt hvad festen drejer sig om, så der ikke opstår misforståelser om at det tror
der er en netværksfest.
Jasna havde forestillet sig et prisniveau på ca. 200 kr. pr. person og 125 kr. pr. barn.
Der skal serveres forret, hovedret, dessert.
Jasna har lavet aftale om musik og lyd uden omkostninger.
Service vil vi forsøge at skaffe uden omkostning.
Underholdning: Der skal vi finde nogle ideer. Søren Stryger er også sat på opgaven.

Lars er sat på opgaven med at få oprettet en bankkonto til Forældreforeningen.

Jasna vil gerne have at vi oprettede en logo konkurrence for
Forældreforeningen.

Køge festuge: Heidi tager kontakt til dem og sørger for at vi kan få en bod.
Derefter skal vi have udarbejdet et vagtskema i god tid.
Lene blev torvholder på at få lavet et årshjul med de forskellige ting vi skal
huske i løbet af året, så vi undgår at miste mulighed for indtjening f.eks
juletræsarrangementet i Rishøjhallen.

Lars taler med Lasse om reservation af hallerne til afslutningsfesten som bliver
afholdt fredag den 29/4‐16. Dette skal vi huske at melde ud på holdsport så hurtigt som
muligt.
Klubstævner. Vi afventer tilbagemelding fra formanden Poul Henning. Lars
rykker for svar. Søren tager fat i helle vedr. drejebog til stævner.
Hammel. Heidi har talt med Anette og Helle og de vil stadigvæk godt hjælpe
med at få dette arrangement op at køre. Vi har reserveret hallerne i uge 33. Koster 500 kr.
pr. person. Derudover transport som vi skal forsøge at få dækket.

Jeg beklager meget at det har taget så lang tid at få skrevet dette referat.

Næste møde blev aftalt til mandag den 4/1‐16 kl. 18:00, Køge Cafeteria. Lene tager kaffe
med 
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