Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2015
Tilstede:

Jan, Sonja, Claus, Albert, Vivi, Benny

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Næste møde

Ad: 1:

Godkendt.

Ad: 2:

DGI Delegeret møde 26/10 i Ringsted: Jan, Albert og Claus deltager.
Vi skal diskutere de 5 stævner, der afholdes i weekenderne – Jan foreslog 4 stævner
evt. om aftenen, men –DGI har sagt 5 stævner + afslutning. Vi melder ikke ind.
DPF: Delegeret møde 14/11 i Ringe: Jan, Vibeke og Sonja deltager.
DPF: Vil kåre årets frivillige i Ringe. Vi har valgt ikke at indstille en person.
Vinterlandsturnering: Vi skal være 5 deltagere - tilbagemelding til Jan senest 14/10.
Vi kan afholde en ”SUPPE-TURNERING” i februar 2016 og invitere 7-8 klubber,
som vi har kontakt med. Den kan holdes en hverdag, f.eks. en onsdag.
Landsholdet vil måske holde træning igen hos os i 2016. Jan vil sige ok.
Vi har mulighed for at få en rundvisning på Christianborg i efteråret (oktober). Det vil
måske være bedst før folketinget starter igen efter sommerferien.
Bagefter kunne vi måske spise på Restaurant Puk, Vandkunsten 8, København.
Årets kammerat 2015 kåres til julefrokosten. Sidste frist for afstemning er 1/11.
Pokalen skal graveres, samtidig kan vi også få graveret pokalen fra svenskerbesøget.
Tur til Christiansborg foregår 2/11 kl. 17.00 med efterfølgende spisning i Restaurant
Puk (f.eks. mørbrad eller wienerschnitzel). Man skal selv betale for mad og
drikkevarer. Vi vil prøve at få fat i lokalpolitiker Mattias Tesfaye.
Triple klubmesterskab og æggekage. Sonja og Iver køber flæsk, æg og mælk. Else
bager rugbrød og kommer med purløg. Benny køber morgenbrød.
Spisning i klubhuset 22/10 kl. 18.00 sild, smørrebrød og ost i forbindelse med
omdeling af Ishøj Nyt.
Næste spisning i klubhuset vil foregå i januar.
Halloween uhygge foregår onsdag 28/10 kl. 18.00 med heksesuppe til kr. 10,-/pers. –
tilmelding senest 18/10.
Status for klubhuset: Jan orienterer om situationen i kiosken.

Ad: 3:

Overskud på ølsalg ca. kr. 12.000.
Omdeling af Idrætsnyt kr. 1,50/stk. Omdeling af Ishøj Nyt + bordtennis info kr.
1,50/stk.
Bank/kasse ca. kr. 75.000.

Ad.: 4:

Tirsdag den 5. januar kl. 10.00.
Referent Vivi

