Referat - Bestyrelsesmøde

Dato

12. juni 2019

Tilstede

Tilstede: Steen Jost, Jonas Bisgaard, Jacob Mollerup og Kasper Rasmussen.
Afbud: Lars Thilker
Referent: Kasper Rasmussen

Dagsorden

5
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og status på action
punkter.
2. Økonomi
3. Status lejemål og nye lokaler
4. Fastsættelse af udvalg
5. Årshjul
6. Diverse

1. Godkendelse af
referat
2. Økonomi

Referat blev godkendt. Alle aftalte aktionspunkter fra sidst er gennemført.
Status økonomi
 Klubbens økonomi er sund. Der er pt lagt ud for Japan tur. Dette udlæg
kommer tilbage i form af deltagerbetaling for arrangementet.
Ansøgning – Tomiyama
 Der manglede indsendelse af en faktura til Ballerup Kommune. Denne
er eftersendt.
Status tilskud
 Der mangler pt udbetaling af 3 måneders huslejetilskud fra Ballerup
Kommune.
T-shirts
 Der er solgt 37 t-shirts. Men 3 kan ikke udleveres da størrelser mangler.
Tre t-shirts mangler. Vi er næsten i break-even og der mangler pt at
blive solgt 13 t-shirts (der er pt 13 dame t-shirts i 3 størrelser).
 Resterende t-shirts skal opbevares så de ikke er umiddelbart
tilgængelige.
 Der skal bestilles nye t-shirts (aktion Jacob og Kasper)
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3. Status lejemål og
nye lokaler

Klubben har ikke modtaget en tilbagemelding fra Ballerup Kommune endnu
omkring dette punkt.
Aktion Jonas: Kontakt Gry fra Ballerup Kommune for en tilbagemelding.
Kommuniker en status til Bestyrelsen efter at en tilbagemelding er modtaget,
senest mandag den 17/6.

4. Fastsættelse af
udvalg

Forslag til udvalgsstruktur er godkendt med få rettelser.
Aktion Jacob: Opdater oplæg og udsend.

5. Årshjul

Foldere og plakater ift nye medlemmer
 Der skal trykkes flyers til hustandsomdeling og plakater
 Der skal udarbejdes en plan for omdeling
 Medlemmer skal engageres til omdeling
 Der skal opsættes plakater
World Cup 2020
Action Kasper – Inviter Lars og Jonas til møde omkring de store rammer.
Der blev ikke sat dato for næste møde.

Diverse
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