Referat af håndboldudvalgsmøde d. 4/11 2015.
Tilstede: Lotte, Kent, Trine, Lone, Camilla, Lene
Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
2. Kontingent/Conventus/spillerlister:
Kontingentsats for klubbens 2. hold (senior) er fastsat til kr. 850,- eller betaling pr. kamp. Kent
afklarer dette med Jesper.
Camilla følger op med Thomas Dahl/hallen, at hallen har opdaterede træningstider.
3. Restanceliste:
Kent sørger for at informere herre senior om at man ikke kan spille kamp, hvis man ikke har betalt
kontingent.
4. Trænerkontrakter:
Lotte følger op på kontrakter med Ingrid.
5. Et brag i hallen søndag d. 29/11, med spisning om aftenen:
Sedler omdeles til alle husstande inden for bygrænsen.
Trine følger op på kontakten til Berit/Mette og Irma.
Lene følger op på kontakt til hallen.
Der sælges amr. Lotteri. Alle spørger om gevinster – desuden gættekonkurrence for børnene.
Gevinst: chokoladejulekalender.
6. Kampprogram ved hjemmestævner:
Lene udarbejder kampprogrammer, Lone printer dem ud og hænger dem op hos Købmanden og i
hallen. Samt på Facebook. Lene sørger for reklame på hjemmesiden.
7. Tilretning af trænermappe:
Trænermappen opdateres af Camilla, og lægges fremover på hjemmesiden.
8. Samarbejdet med Sjørring:
Går godt – kontingentsatser er tilrettet i Conventus.
9. Evt. 3 hold damer efter jul?
Afventer, da vi ikke ved noget konkret om antal af spillere.
10. Hjælp til julefrokost i Nors Hallen d. 21/11:

Vi mangler fortsat 3 hjælpere. Kent vil spørge herrespillerne om hjælp.
11. Økonomi i håndboldafd:
Lotte følger op med Ingrid.
12. Carsten Købmand som boldsponsor:
Trine følger op.
13. Næste møde:
Lotte indkalder efter jul.
14. Thy Cup 2015:
Vi har fået tilbud om at deltage på samme vilkår som TIK’s egne hold. Dette tilbud sendes til
trænerne. Lotte checker mht. tilskud fra klubben/støtteforeningen.
15. Evt.
Budget: Lene & Lotte tager dette med Ingrid.
Intersport: Der kan kun købes med underskreven rekvisition.
Forsøge at få flere U9 spillere - som ellers har savnet udfordringer - til at spille. Ansvarlig: Camilla.
Referent: Lone Skinnerup

