Referat af AU møde i Køge Hallen 7. marts
Deltagere: Hanne, Jesper, Lars, Christina og Lene
Fraværende: Søren, Heidi, Jasna
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mary Fonden/ Klubfidusen
Afslutningsfest
Kort referat af generalforsamling i klubben.
eget stævne, festuge
Idrættens dag
evt.

Ad.1: Christina fortalte om mødet, som hende og Søren Stryger havde deltaget i sammen med
repræsentanter fra bl. a. Mary Fonden, Advokat for Mikkel Hansen, Børns Vilkår, FIF, Silkeborg
Håndbold, samt Midt Jylland Håndbold m.f. Det havde været et meget spændende forløb, hvor
man evaluerede nogle spørgeskemaer, som klubbens medlemmer havde svaret på. Der havde
også været nogle opgaver, hvor de alle var blevet udfordret på deres ”vanetænkning”, bygget
problemstillinger op med Legoklodser, og formuleret over for Mary Fonden hvad man skulle
sætte fokus på. Hele projektet er stadig på tegnebrættet og er stadig ikke officielt. Christina og
Søren skal afsted igen til april.
Ad.2: Afslutningsfesten bliver i Køge Hallen fredag d. 29/4‐2016, da det er nemmest for alle, og
der er god plads til leg og underholdning, og spisning. Menu og pris skal forhandles med Linda.
Lars havde faktisk aftalt møde med Linda, men var blevet forhindret, og Lene lovede at
overtage dette. Dette møde har nu fundet sted‐ Der er sendt en mail ud omkring det, og Lene
har nu bestilt Mexicansk Buffet, æblekage hos Linda. Pris for voksne 140,00 kr og 70 kr for
børn. Det er også besluttet af Linda skal levere drikkevarer, som vi videresælger. Lars, Heidi og
Lene sætter sig sammen og får lavet en kørerplan for aftenen. Det bliver som vi plejer – de
forskellige hold skal hjælpe med forskellige opgaver. Lars ville kontakte Jasna og høre om hun
kunne skaffe lidt underholdning. Vi forventer at der kommer ca 300 personer.
Ad.3: Lene og Jesper gav et kort referat fra klubbens generalforsamling, hvor der bl. andet var
valg til bestyrelsen, og fremlæggelse af regnskab. På dette møde sagde bestyrelsen også at der
ikke var råd til tilskud til ture og holdgebyr på nuværende tidspunkt. Både Lene og Jesper
havde det indtryk at valget til bestyrelsen var underligt, da der var 1 deltager der havde
omkring 40 fuldmagter med til en af de opstillede kandidater til bestyrelsen. Omkring
regnskabet kunne man læse at man i budgettet for 2016 står at man forventer at
forældreforeningen skal aflevere ca. 1000 kr. til klubben. Vi snakkede igennem om hvad
klubben forventede omkring indtjeningen fra bl. andet Teaterbygningen m.m skulle gå hen.

Vores holdning er at det er forældreforeningens penge, for det er dem der har tjent dem. Lars
ville fremlægge det på kommende bestyrelsesmøde.
Ad.4: Egne stævner og festugen vendte vi ikke i denne gang, da tovholderne ikke var tilstede
på mødet, så den tager vi op igen på næste møde.
Ad. 5: Idrættens dag. Det aftalte møde med kommunen var blevet udsat, men ny dato var
fastsat. Lars og Poul Henning deltager i dette møde.
Ad. 6: Vi snakkede håndboldskole – Den skal afholdes i uge 31, og gå op til U14, vi har ikke fået
forespørgsler omkring dette fra nogle, så den lader vi ligge til det evt. kommer.
Der var enighed om at det ikke er i år der skal være træner/ leder frivilligfest i klubben, vi
håber vi kan lave noget når den Hvide By bliver færdig. Lars kunne meddele at de stadig håber
at den Hvide Hal er klar til 1. maj når den nye sæson starter.
Lars havde modtaget en forespørgsel fra Roskildefestivallen. Der er mulighed for at få nogle
vagter i pantboden. Vi syntes der mangler nogle oplysninger omkring jobbet, Lars ville skrive til
dem med spørgsmål omkring alder på dem som skal arbejde, og om man får ”armbånd” til
festpladsen udover den løn man kan tjene klubben. Så det håber vi at kunne tage på næste
møde. Hanne fortalte at arbejdet på teaterbygningen, var meget nemt og hurtigt overstået, og
at hun havde deltaget flere gange, det samme havde Lars.
Forslag til dagsorden til næste møde:
1.
2.
3.
4.

Idrættens dag – der skal findes tovholder
referat fra bestyrelsesmøde, med tilbagemelding om budget.
eget stævne, Festuge, Hammel, afslutningsfest
nyt fra forældreforeningen

Næste møde er mandag d. 4. april – 2016, kl. 18.00 i Køge Hallen – Lars tager kaffe med.

