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1. Godkendelse af indkaldelse
a. Godkendt. Vi skal sende tidligere ud fremover. Møderne skal starte til tiden
2. Formanden har ordet
a. Michael har talt med Jan Brink. Det koster minimum 100.000 at få lavet gulvet.
Det skal hallen finde ud af. Vi skal være ude af lokalet mens det laves.
Ventilationen kan ikke trække mere. Jan vil gå videre med at finde andre
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løsninger. Loftet sidder mere løst og et lysarmatur er ved at falde ned. Michael
har sagt at Claus halinspektør skal komme ned og ordne det.
b. Michael har talt med en der hedder Lasse som vil komme og sætte lys og musik
op til vores stævne. Han vil være der fra kl 11 til 15.30 for 3.000 kr. Vi er enige
om at det kunne være fedt at lave en event ud af vores stævne med lysshow mv.
men vi venter til næste stævne for at kunne gøre det ordentligt.
Kasseren har ordet
a. Intet nyt. Vi har brugt penge på Julefrokost. Der kommer standup.
Førstehjælp
a. Michael har spurgt JGI for at finde ud af hvad de synes er vigtigst. Ham Michael
har talt med har hjælp til livstegn og hjerte-lungeredning. Michael spørger om vi
ikke bare skal få det og så bagefter få arrangeret andre former for førstehjælp,
f.eks. forstuvet ankel etc. Vi er enige om at få kurset i hjerte-lungeredning hurtigst
muligt og så finde et kursus i sportsskader senere. Peter spørger om andre også
skal kunne tilmelde sig? Vi kan sætte et opslag op i klubben og lade folk fra
klubben tilmelde sig til de pladser der er til overs.
Træningsudstyr - lysdioder v/Peter
a. Peter har taget et udprint med og forklarer hvordan de virker. De kan bruges
både på gulvet, sættes på en sandsæk eller sættes på en væg. Prisen er ca
3.000 kr. Peter undersøger om der er tilbud, men vi vedtager at de kan købes.
Coachingkursus v/Peter
a. Michael siger at vi skal sørge for at første del af aftalen for Peter bliver overholdt.
Det betyder at Peter bla. skal holde et kursus for de andre trænere og dele ud af
sin viden. Michael vil gerne have at vi venter med at stemme til vi har læst
materialet igennem. Michael vil gerne have noget af Peters viden til når han skal
have kampholdet, ligeledes Frank. Frank spørger om han eller Michael kan sidde
med ved en coachingsamtale for at lære fra det. Peter siger at det kan man
sagtens, men at det primært kommer an på atleten. Vi aftaler at læse materialet
igennem og tager det op ekstraordinært hvis det bliver nødvendigt, ellers på
næste bestyrelsesmøde.
Flere sandsække v/Søren
a. Michael siger at Søren og Michael har kigget på det og der er plads til 4. Skal vi
gå videre og undersøge med en skinne? Peter siger at vi skal have en afklaring
på loftet, men vi er enige om at få en pris på en skinne til sandsækkene. Michael
undersøger og taler med Christian.
Nyt klubtøj v/Frank
a. Frank er ikke nået videre med det siden sidst. Claus har undersøgt en masse.
Hvis man skal købe hjem på den måde, så vil det koste næsten 80.000 kr. Claus
har også talt med JGI, som ikke vil have at vi laver det som en forretning fordi
JGI ikke er momsregistreret. Søren siger at han ikke gider træne i det tøj vi har
nu og Frank har det også sådan. Peter og Michael er glade for tøjet. Michael
foreslår at bestyrelsen tager op til Craftshop og kigger på tøj i fællesskab og
finder det vi vil have. Det er vi enige om.
Udbedring af gulv og ventilation

a. Gennemgået under punkt 2.
10. Eventuelt
a. Peter siger at han har fået en forespørgsel fra en far om hvad det kræver af
udstyr for at stille op i kamp. Peter vil gerne lave en liste som vi kan lægge op på
hjemmesiden, så Claus kan lægge den op. Frank hjælper til med input til listen
og så får vi den også sat op i lokalet.
b. Nicolai siger at billederne af trænere og bestyrelse, om vi ikke kan lave det om?
Hvad med priser og tider - det skal vi have sat op igen. Nicolai skriver til Claus at
vi skal have det op igen.
c. Nicolai siger at billederne på vores hjemmeside er MEGET gamle. Kan vi ikke få
dem opdateret? Michael siger at han har et godt kamera, så vi kan få taget nogle
gode billeder. Han vil komme forbi og få taget billeder af os alle.
d. Nicolai siger vedr julefrokosten, om vi har talt om hvor meget klubben vil give i
tilskud? Deltagere betaler 150 kr og klubben giver underholdning og slush ice
maskine og Vodka. De 150 kr dækker maden plus det løse.
e. Mht alkohol til julefrokost, så skal vi oplyse at der er alkohol til festen.
f. Peter siger at vi skal lave en event af Sebastians kamp til EM. Når vi ved hvornår
han skal kæmpe, vil Peter sørge for at sætte det op.
g. Næste møde bliver med spisning fra kl 17. En mulighed er den 12 december.
Michael laver et opslag i facebookgruppen, så folk kan melde ind.

