Bestyrelsesmøde 5.Oktober 2017 kl 1800
Dagsorden:
1.

Bordet rundt
MK, vi har fået 7 nye 3 mands mål, alt er rykket fra Søvej til Idrætcentret. Vi har meget lidt tilbage på Søvej
RS, intet nyt.
AU, Intet nyt.
CBF Intet nyt
JC, Rasmus skytte stopper som træner U14-2, ny træner skal findes. JC arbejder på at finde en ny træner. Børneatester
skal udfyldes, JC arbejder på sagen.
HS, intet.
KH, kikker efter skyldnere på banerne og for at hilse og præsentere sig som seniorformand. Nødplan med indetider, vi
mangler mange indetider. Strandgårdskolen kan ikke bruges i år. KH og HS udarbejder liste asap på kunstider og
indetider.

2.

Status på medlemmer
Pt. 285 skyldnere i klubben

3.

Kontituering af ny bestyrelse.
CBF, valgt som formand med stemmerne 6-0
Alle andre pladser er uændret.

4.

Kontingent
153.000 kr i udesteånde kontingent kr.

5.

DBU regning fra IBK
CBF er i dialog med DBU ang. regningen og har sagt at DBU har et medansvar så derfor vil vi ikke betale denne regning.

6.

Sponsorer
Alle sponsorer er glade, vi skal være bedre til at nævne sponsorerne på FB mm.

7.

Økonomi
Alt ok.

8.

Opgaver i Bestyrelsen
RS og HS står får opslag på FB. Vi andre bakker op.
HS står for en holdoversigt. MK sender på alle seniore til HS
HS tager kontagt til GH for overtagelse af webmail og Dropbox

9.

EVT
Afslutningsfest 18 november alt er booket, MK er tovholder.
MK taler med Romlund ang. salg mm til afslutningsfest.
KH var til åbning af Max Burger, bedste burger han har fået efter sigende.
Deltagere:
Rune Steinfath (RS)
Allan Uttenthal (AU)
Jimi Christensen (JC)
Murat Kutuk (MK)
Christian Bødker Forsberg (CBF)
Kim Herskov (KH)
Henriette Stadsger (HS) (Konsulent)

- SAMMEN ER VI STÆRKERE -

Næste bestyrelsesmøde afholdes Torsdag den 2/11 2017 kl. 18:00 i Ishøj IF´s bestyrelseslokalet

