Referat fra Aktivitetsudvalgsmødet mandag den 4.Januar
Deltagere: Hanne, Heidi, Jasna, Lene, Jesper, Lars og Søren
Fraværende: Christina
Referent: Heidi

Festen til februar besluttede vi at droppe igen, da der var enighed om at
fortjenesten til Forældreforeningen for alt det arbejde vil være for lille, da Køge
Cafeteria/Linda skal have kr. 40 pr. voksen og 25 kr. pr. barn for at stille lokaler til rådighed.
Vi vil i stedet for satse på at holde en brag af en åbningsfest når vi får lokaler i Den Hvide By.
Lars er sat på opgaven med at få oprettet en bankkonto til Forældreforeningen.
Vi besluttede at Lars og Jasna skal vi godkendelsesberettigede til konto.
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.
Lars har talt med Lasse halinspektør og reserveret hallerne til afslutningsfesten
som bliver afholdt fredag den 29/4‐16. Vi vil dog også prøve at få Herfølge Hallen til denne
fest for at undgå igen at skulle betale Køge Cafeteria så stort et beløb. Flere har efter sidste
år givet udtryk for at maden var den bedste. Vi skal have datoen på holdsport så hurtigt
som muligt, Lars er tovholder for dette.
Jasna/ Forældreforeningen vil lave nogle forskellige arrangementer for
Ungdomsafdelingen. Street arrangement for u8 og u10. Karaoke for U12 alene da de er en
stor årgang og karaoke/hyggeaften for U14 og u16.
Jasna har returneret 300 lodder men en flot indtjening til Forældreforeningen.
Dog mangler der stadigvæk at blive indkrævet penge for nogle årgange. Jasna rykker for
dette.
Klubstævner. Formanden Poul Henning har booket haller i både uge 38 samt
uge 39. Vi vil satse på uge 39 hvor vi har flest haller. Søren havde udarbejdet et fint forslag
til kampe, antal Køge Hold, Udehold, kamptid osv. Vi vil gerne først have dette oplæg
godkendt af Ungdomsudvalget/Sportsudvalget inden vi arbejder videre med dette. Søren
tager fat i Helle Ø 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 (4 stk.) samt deres
svømmebassin og andre faciliteter i uge 33 (19‐21. august.2016). Prisen er kun 500 kr. pr.
person inkl. forplejning. Derudover er der udgift til transport som vi vil forsøge at få
sponsoreret. Heidi indkalder til møde i dette udvalg hurtigst muligt så vi kan komme i gang

med arbejdet/programmet. Heidi har skrevet til Nikolaj, konsulent i HRØ og talt med ham
pr. telefon og han vil gerne hjælpe med ideer til arrangementet.
Jasna vil gerne vide noget mere mht. økonomien i Forældreforeningen. Hvad
skal pengene bruges til osv. Vi besluttede at evt. overskud skal bruges på sociale
arrangementer i klubben. Et stort ønske er at egenbetaling til Klub
træningsweekend/Hammel på sigt kan nedbringes så alle kan komme med.
Vi er opmærksomme på at u8 og u10 sikkert ikke vil deltage på denne
weekendtur pga. overnatning uden forældre. Derfor besluttede vi at der også skal afsættes
penge til sociale arrangementer for dem som f.eks. at man lejede legejunglen en dag til
dem.

Næste møde blev aftalt til mandag den 1/2‐2016 kl. 18:00, Køge Cafeteria. Heidi tager kaffe
med 
Dagsorden til næste møde
1. Klubstævner
2. Hammel

