Referat fra bestyrelsesmøde den 12. januar 2016
Tilstede:

Jan, Sonja, Claus, Albert, Vivi, Benny

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

Ad: 1:

Godkendt.

Ad: 2:

Møde i Forretningsudvalget: Jens og Svend Erik modtager genvalg som revisorer.
Vores hjemmeside skal være opdateret.
Vedr. alkoholbevilling skal vi køre efter reglerne. Fodboldafdelingen undersøger fortsat
spørgsmålet. Bevilling skal ansøges hos Borgerservice i Ishøj kommune.
Middag for omdelere af Ishøj Nyt den 2. februar.
Forslag til middag, som vi laver selv: Tunmousse med flutes. Nakkesteg med fyld,
Hasselbackkartofler og coleslaw. Islagkage. Jan taler med Carsten om vin.
Fastelavnsarrangement afholdes søndag den 7. februar kl. 10.00. Præmier til
kattekonge, kattedronning og for bedste udklædning.
Der serveres pølser efter tøndeslagningen.
Hans står for arrangementet med køb af tønder, m.m.
Spillermøde afholdes den 17. februar kl. 19.00
Møde samt bestyrelsesmiddag afholdes hos Sonja den 5. marts kl. 14.00.
”Suppestævne” kan afholdes 10. marts, hvor vi vil invitere følgende klubber Brøndby
Strand, Glostrup, Havdrup, Roskilde og Vallensbæk efter FØRST-TIL-MØLLE
princippet med max. 30 hold til 4 kampe.
Foreslået pris pr. deltager: Kr. 30,- inkl. suppe.
Generalforsamling afholdes i år søndag den 3. april kl. 9.00.
Benny og Vivi køber alt ind til morgenmad og varm mad efter petanquespil.
Sonja og Claus forlader bestyrelsen.
Peter fra Svedala har sendt julehilsen. Jan har spurgt om vores "landskamp" i Svedala,
men intet hørt. Hvis det bliver for dyrt for dem at beværte os, kan vi evt. selv tage
madpakker med. Svedala vil måske til Bornholm.
Bornholm turnering 27.-29. maj. Pris pr. deltager kr. 1.900 + kr. 160 pr. dag ekstra.
Jan sætter opslag på tavlen samt sender mail ud ca. 1 måned før tilmeldingsfrist.
Vi melder ind til at lægge baner til sekstet DGI slutkampe 21. august.

Status på anlæg af baner: Vi får 7 sveller fra kommunen.
Ny aktivitetskalender blev gennemgået.

Ad: 3:

Kontingent til DPF skal betales 15/1.
Som forsøg vil klubben betale hele licensen for personer, der i 2016 skal spille i
licenskrævende turneringer.

Ad: 4:

Lørdag den 5. marts kl. 14.00.
Referent Vivi

