Listrup Ungdoms-og Idrætsforening
Luif Park
Nørre Ørslev Bygade 23
4800 Nykøbing F
Bestyrelsesmøde NR. 01

Sag

:

Bestyrelsesmøde

Dato

:

03.03.2015

Sted

:

Luif

Deltagere

:

Henrik Palle
Søren Damgaard
Kenneth Jensen

Thomas Jacobsen
Nicklas Thorsen

Afbud

:

Morten Christensen
Michael Christensen

Michael Probst!

Næste
Bestyrelsesmøde: d. 30/03-15 18.00
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01.01

Bemærkninger til sidste mødereferat:
I.a.b.

01.02

Kasserer:
Erhvervet overdrages til Henrik Palle og Søren Damgaard i samarbejde, der
udarbejdes dokument til overdragelsen, hvor alle bestyrelsesmedlemmer
underskriver.

01.03

Bestyrelsesmøder
Fremover skal disse ligges på hjemmesiden, så folk kan følge med i
beslutningerne.
Månedligt, og afbud skal minimeres. jeg foreslog at det medfører medbringning af
aftensmad eller lignende næste gang.
Thomas kan kun i Lige uger!
Det indskærpes at de besluttet datoer skal beholdes!
næste møde mandag d. 30/03. kl. 18.00
27/04 kl. 18.00
11/05 kl. 18.00

01.04

Budget
Henrik palle har kigget på budget! umiddelbart lader det til at der med lidt
småjusteringer kan opnås et positivt resultat for klubbens drift! blandt andet kan
det lykkes med kontigent!
Henrik foreslog at køre det i kluboffice, da man her har en integreret løsning!
Henrik tager kontakt til klubofffice om at få et møde i stand i klubben, søren,
Henrik og Niklas deltager i hvert fald, de andre med tid/lyst.

01.05

Kontigent
Kontigentsatserne fastholdes
Søren Damgaard gennemgår kontoudtog! hvem tager kontakt til skyldnere?
Nicklas Thorsen tager kontakt til 3 holds spillerne.
Kenneth / Thomas tager kontakt til ungdomsspillerne.
Der etableres som udgangspunkt ikke nogen liste!
I foråret afleveres girokort fysisk, og bliver ajourført på liste.

01.06

Konstituering
Side 2 af 4

Formand:

Mikael Christensen

Næst. Formand:

Henrik Palle

Ungdomsformand:

Mikael Christensen

Sekretær:

Nicklas Thorsen

Menigt medlem:

Michael Probst

Menigt Medlem

Søren Damgaard

Menigt Medlem

Kenneth Jensen

Menigt Medlem

Thomas Jakobsen

Suppleant:

Nikolaj Møller

Suppleant:

Morten Christensen

Kasserer:

Henrik Palle / Søren Damgaard

Samarbejdsudvalg:
Sponsorudvalg:

Søren Damgaard
Michael Probst

Seniorudvalg:

Søren Damgaard
Nikolaj Møller
Nicklas Thorsen

Materiale / baneudvalg:

01.07

Mikael Christensen

Kenneth Jensen
Thomas Jacobsen

Ansøgning om midler
Nicklas Thorsen vil gerne stå for dette!
Skoleordningen:
Mik fortæller at Søren (Lfbu) har indvilget i at give kegler, bolde og
overtrækstrøjer – Mik rykker søren for at få leveringsdato og specifik mængde af
materialer.)

01.08

Abbonnementer
Henrik mener at forsikringer kan gennemgåes og optimeres. Søren Damgaard
kontakter Mathias vedrørende Codan-forsikring
Det samme gælder tv/internet løsning! Henrik Palle opsiger løsning hos TDC, der
skal udelukkende bruges internet og fastnet fremover
Alarmem med enelco opsiges af Thomas jakobsen!
Kenneth Jensen tager kontakt til Koda vedrørende afgift
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Olie bliver tanket på, af molle med Go-Onkort
Søren Damgaard tager kontakt til SEAS omkring elregning
Søren Damgaard tager kontakt til Danske bank omkring lukning af konto.
01.09

Fonde
Der kunne ligge en sum penge her, hvem vil arbejde med det?

01.10

Vennerne
Hvem har kontakten med dem?

01.11

Kiosk
Der laves en vagtplan for, hvorledes den skal passes.
Søren Damgaard og Mik udarbejder dette!
Søren Damgaard udarbejder plan for klubhuspasser.
Udarbejde en plan for rengøring Søren Damgaard
Udarbejde en plan for udlejning af kantinen – Henrik palle står for dette.

01.12

Bevilling (kiosk)
Bevillingen udløber d. 08.03.15
Bestyrelsen bliver noteret som tegningsberigtiget.
Kenneth fremsender det nye skema til politiet.
Kenneth undersøger om muligheden for at man kan rykke sin bilag rundt, til fx
hallen og Eskildstrup Hotel.

01.13

Arbejdsdag
Søren tager kontakt til bergmann omkring han vil have flisen!
d. 28/03-15 arbejdsdag.

01.14

Samarbejde
Er Systofte blevet informeret om, at samarbejdet er ophørt? Mikael Benny
Christensen har kontakten!
AC og Tom tager kontakt med spillerne!
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