Århus d. 15-02-2018.

Bestyrelsesmøde d. 14-02-2018.
Sidste møde aflyst, derfor intet referat.

Økonomi.
Ny regnskabsmodel, som Kasper Hjort underviser Michael i. Herunder aktiver og passiver. Det ønsker
banken. De bruger 14 dage. ”Huset” er sat til 1.2 mil. Når det er gjort, får banken vores regnskab. Det
sendes også til bestyrelsen.
Kontingent skal generelt strammes op. Jeg checker 3. holdets og hvormeget de betaler hos Danni.
U13 er trukket ud af turneringen og deres tur til Holland er blevet tilbudt U12. Miv skal lige kontakte
forældrene, for at høre om der er opbakning til turen og frivillige til turen. De svarer d. 15-02-2018.
Træningsturen kostede kr. 5000.- og vi gav et tilskud. Udgifter blev betalt. Om vi betalte dommere eller
kunstgræs, ved vi ikke!
Nyt mobilpay nr til kantinen. 93835. HUSK det!
Vi mangler at betale Miele for vaskemaskine rep. Kr. 3000.- og har udgifter til nye støvlebørster kr. 600.-.
Vores driftskonto er på kr. 8000.- og der kommer kontingent penge ind. Nogle nye mangler, men Kurt
rykker dem!! Filmon, Anders R. P., Sebastian. Pt kr. 9000.-. Kantinen kr. -876.00. Januar 2018.

Sponsorer.
Vi mangler, at købe tøj for kr. 130.000.- hos Select. Vi skal købe os fri, og det gøres sådan, at vi får
sponsorat på kr 55,000.- pr. år fra Sport24, så vi kan frikøbe fra Select. Regningen fra Select kommer d. 0110-2019. Hvad med stangvarer fremover???? Økonomisk en fordel!!

Kommunen.
Jesper til møde med Kommunen, CIF og Hasle B ang kunstgræs. CIF og Hasle B var tilfreds med drænløsningen og ikke interesseret i kunstgræs pga driftsomkostningerne. På Ellekær ønsker Kommunen at
dræne bane 8 + 9. De er så lukkede i 1 – 1½ år. De kunne tilbyde os, at låne baner på Bakkegaardsskolen,
Trige. Vi er ikke interesserede, da det vil gå ud over vores lukkede hold og minimere vores indtægter.
(Kontingent fra de lukkede hold dækker 20% af vores udgifter). Bestyrelsen afviste forslaget. Vi siger ja, hvis
Kommunen kan anvise 2 andre baner på Ellekær, med det samme timetal som nu!!! Højlyngen ved de ikke
hvad de skal gøre med!! Efter mødet, som en bisætning, foreslog Rikke S. fra Sport & Fritid en multibane a
la Aabyhøj!! Nej tak, for så får vi ikke en regulær kunstgræsbane med de korrekte mål! Vi vil arbejde på en
kunstgræsbane der holder målene. Jesper orienterede om et møde med MKI, som havde et forslag, som var
betydeligt billigere end Kommunens officielle tal fra deres entreprenør, og kun tager 12 uger at anlægge!!
Når vi har 200,000.-, vil Veteranforeningen give et tilskud på kr 50,000.-. Stort tak for det!!!

100 års jubilæum.
Dato?? Fejring? Jubilæumsskrift?? Der blev nedsat et udvalg, bestående af Jesper, Kurt, +

Fuglebakken CUP:
Udvalg nedsat bestående af Miv, Danni +. Budget og koncept laves af Miv
Begge udvald skal aflevere konkrete forslag til d. 28-02-2018!

Evt.
Anders S.’ promotion video omkring ungdom. Ungdoms afd siger NEJ, vil lave deres egen amatør video.
Bestyrelsen siger NEJ. Ud fra økonomiske betragtninger.
Thomas Helmig Koncert. Ceres Arena. D. 09.-10./03.-2018. Jonathan skal bruge 15 mand hver dag.
Næste møde ons d. 28-02-2018 kl. 17:00.
1. Aktivitetsskema.
2. Lokaletilskud.
3. De 2 udvalg.

