
 

Referat TIIF bestyrelsesmøde 
d. 04-11-2014, kl. 17:30 

 

Mødedeltagere: 

Morten Hansen 
Jesper Reichardt 
Casper Malling 
Simon Dahl 
Henrik Hansen 
Kurt Jensen 
 

Fraværende: 

Stig Christiansen 
Lars Jeppesen 
 

Dagsorden 

1. Referat fra sidste møde 

2. Økonomi 

3. Post til klubben 

4. Klubhuset 

5. Kommunen 

6. Bordet rundt 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

 

Punkt 1 – referat fra sidste møde 

Referatet godkendt. 

Punkt 2 – økonomi 

Økonomien er stabil.  

Punkt 3 – post til klubben + e-mail til klubben 

Intet til dette punkt. 

Punkt 4 – klubhuset 

Intet til dette punkt.  

Punkt 5 - Kommunen 

Intet til dette punkt. 

Punkt 6 – bordet rundt 

Casper: Er der en politik i hallen for hvem som må spille med.  



Svar: Som udgangspunkt skal alle være medlemmer, men da der plejer at være færre fremmødte, så kan man 
som en engangsbillet købe den for 20 kr. pr. gang eller 150 kr. for en sæson. Men kun for træning og ikke til 
stævner. 
 
Casper: Hvad med indkøb i hallen, jeg så nogle havde taget dåse øl med. 
Svar: Alt skal købes i baren og hvis dette er tilfælde skal man blot oplyse til det enkelte medlem, at det ikke er 
accepteret. 
 
Simon: Vi har fået en forespørgsel fra super veteran omkring spille tid på kunststofbanen her til vinter. 
Svar: De kan få lov at benytte banen om mandagen og så benytter senior den om onsdagen. Jesper skriver en 
mail til Ole Olsen. 
  
Simon: Jeg påbegynder at søge efter potentiel træner til senior hold 1 på diverse forum for dette. 
Svar: Lyder som en rigtig god idé, vi ser frem til at høre nærmere. 
 
Simon: Kort + nøgle ned til hallen er virkelig tiltrængt så det ikke er Morten som altid skal åbne og lukke. 
Svar: Den vil Morten søge for og tager kontakt til Henrik fra hallen. 
 
Mail fra Stig: Jeg har fået en henvendelse omkring lægetasker og den kigger jeg nærmere på og undersøger med 
fairplay. 
 
Mail fra Stig: Vi skal finde én eller flere i klubben som vi ønsker at indstille til en pris til Nytårskuren for 
støtteforeningen. 
Svar: Enig afstemmelse af den fremmødte bestyrelse, at vi indstille Dan S. Rasmussen fra ungdommen. 
 
Mail fra Lars: Vi bør for at kunne budgetterer til næste år forespørge om hvad trænere mv. forventer at skulle 
bruge til næste år. 
Svar: Morten skriver til alle trænere og høre nærmere omkring ønsker mv. 
 
Mail fra Lars: Aktivitetsrum i klubben. 
Svar: Bestyrelsen synes det lyder som en god idé, men kan ikke alene træffe disse beslutninger. Jesper skriver 
derfor rundt til de implicerede parter og beder om en plan for de eksisterende aktiviteter og evt. indkøb af lidt 
nyt eks. Air-hockey, men for at se om dette overhovedet er noget der er interesse for. I planen skal det fremgår 
hvad som gør hvad, opsætning, vedligeholdelse, rengøring og forsikring i tilfælde tyveri osv. 
 
Mail fra Lars: En ungdomspokalfest for forældre og trænere mv. 
Svar: Super god idé, Jesper sender en mail til ungdomstrænerne for at høre omkring om der kunne være 
stemning for dette. 
 

Punkt 7 – næste møde 

Næste møde afholdes fredag 5. December 2014 kl. 17.30 til et julearrangement for bestyrelsen. Der vil blive 

serveret en juleplatte som Kurt og Morten står for. Meld venligst tilbage om man kan deltage eller ej.? 

Punkt 8 – eventuelt 

Intet til dette punkt. 

  


