
Referat 
Bestyrelsesmøde Støtteforeningen 

Tirsdag den 29. oktober 2019 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – 6. august 2019 
 
Referat godkendt med følgende kommentarer: 
 
Lyserød lørdag gav et overskud på 45.711 kr. heraf 2.000 fra salg i cafetariaet på 
dagen.  
 
Bankospil er i gang med at blive arrangeret. Der er planlagt møde med Martin 
Jørgensen den 30. oktober. 
 
Herre senior 1 hjemmekampe, der afvikles på fredage – der kommer ”ingen” i 
klubhuset før, under og efter kampen, da der spilles på bane 2. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
3. Generalforsamling 
 
Der var en dialog omkring, hvordan de enkelte medlemmer af den nuværende 
bestyrelse forholdt sig til deres engagement i 2020: 
 
John mener det hele er ved at være for moderne til ham. 
 
Madsen overvejer at stoppe. 
 
Der er opbakning til at Anja, der står for udlejning af klubhus får en plads i 
bestyrelsen. 
 
Paw ønsker at være menigt medlem af bestyrelsen – han laver en liste over e 
opgaver, han har som formand – og beder om hjælp til at udføre disse efter 
generalforsamlingen, hvis han stadig skal være fungerende formand. 
 
René er lidt i syv sind – ønsker at hjælpe til ved arrangementer. Der er udfordringer 
på hjemmefronten i forhold til den megen tid, der bruges på den nuværende rolle. 
 
Jørgen er indstillet på at fortsætte, da han har en begrænset mængde opgaver. 
 
Frank er indstillet på at blive, og det blev drøftet, at han får en funktion som 
”oplæringsansvarlig” for nye hjælpere i klubhuset. 
 
Benjamin fortsætter som sekretær efter generalforsamlingen. 
 
Gitte ønsker ikke genvalg som kasserer, hvilket har været kendt længe. 
 
Er der en dato for boldklubbens generalforsamling? 



4. Kommunikation 
 
Der er mange mail adresser – skal det ændres? Skal der laves en til bestilling af bil? 
 
5. Eventuelt 
 
John overtager ”tavlen” fra Madsen. 
 
Der afholdes koncert i klubhuse med 4PRO den 2. november kl. 19:30. Daniel fra 
klubben styrer koncerten. 
 
Bordtennis bordet er meget populært, så det er besluttet at indkøbe nyt net, bat og 
bolde. Paw står for indkøb. 
 
Der opleves en udfordring med holdsport, men da det er klubben, der står for 
indtastning, er det ikke umiddelbart noget vi kan ændre på. Det tages løbende op 
med klubben. 
 
Der kan ikke forventes penge fra kommunen i budget 2020 til hjælp til udvidelse af 
klubhuset. 
 
Det blev besluttet, at der lukkes ned i klubhuset efter koncerten lørdag den 2. 
november. 
 
Der afholdes julefrokost lørdag den 25. januar – René undersøer om det kan blive hos 
ham i Vemmelev? 
 
Der blev ikke planlagt nyt møde. 


