Håndboldudvalgs møde den 7/3 2016 kl. 18.30 i Nors Hallen
Deltagere:
Lotte Hyldahl
Trine Ø Andersen
Camilla Amtoft
Kent Andersen
Ditte Holler-Jensen

1. Godkendelse af seneste referat
-

Ingen bemærkninger

2. Planlægning af ungdomsafslutning d 16/04 kl. 12.45 – 16.00
-

Alle ungdomshold inviteres. U6, U8, U10 og U12. Hver hold laver på forhånd en
aktivitet som alle kan deltage i, - varighed ca. 15 min. + andre aktiviteter. Spisning for
alle i cafeteriet. Is/ dessert til spiller.
Kl. 16.00 – forældrekaffe og kage. Udvalget bager kage.

Evaluering af et BRAG i hallen, - søndag d 06. marts 2016.

3.
-

Aflysning af 2 kampe, tvivl omkring kommunikationen mellem hold/ og planlægger.
God hjælp af Karen Johansen, og skud på Herre målmand. Berit og Lux meget stor
hjælp hele dagen, med afvikling af spiller indløb, kampens fighter og div. Få tilskuer, dog med et fint salg af Amerikansk lotteri.
Beslutter at afholde BRAG i hallen 2 gange årligt, 1 før jul og en efter jul i sæsonen
2016/2017.

4.

Kontingent + bolde

Alle betaler kontingent. Senior 2 x årligt – Junior spiller 1 x årligt.
Mulighed for brugerbetaling pr. kamp.
Ved 1. – eller anden træning inviterer vi Jesper Christensen til kort information for alle
seniorspiller. Information omkring oprettelse på Conventus, betaling og spillerbetaling ved evt.
rødt kort i kamp.
Kontingent opsamling til jul og v. sæsonslutning.
Linje i Conventus omkring tilmelding og betaling for /og uden bold.

5. Spisning i hallen

Lotte Hyldahl laver invitationerne. Prisen stiger for flæskesteg med 10 kr. pr. couvert. Pris
for børnemenu forbliver den samme. Drikkevarer priser som tidligere. Informationen
kommer på Facebook, hos Købmanden og i hallen.

6. Årshjul

Camilla Amtoft har lavet et årshjul for håndboldudvalgets møde aktivitet. Årshjulet vil
løbende bliver revideret.

7. Næste møde

04. april 2016 kl. 18.30 i hallen.

8. Eventuelt

Trænerafslutning, - nærmere herom.

Referent Ditte Holler-Jensen

