3/8-15:
Deltagere: Peter Laustsen, Anne Krogh Lyngberg-Andersen, Anette Frederiksen, Klaus Bagger, Flemming
Pedersen, Kristian Dahl, René Kristensen, Martin Chröis.
1. Referat fra forrige møde godkendt.
2. Økonomi:
a. Kristian gennemgik regnskabet.
b. Nedgang i Juniorer.
c. Anne Mette på træner kursus -> KDA initierer.
3. Ny hjemmeside:
a. Alle platforme skal understøttes før, vi går i luften (Android, IOS , etc.).
b. Hjemmesiden skal fortsat udbygges med features.
c. Hjemmesiden skal være op at køre senest 1/1-16.
d. Til opdatering af hjemmesiden skal der være 2-3 personer.
4. Seniorudvalget:
a. Bedre indkaldelser til Grill-arrangementer - ca. en uge før.
b. Medlemsskab til DGI -> Anne undersøger vilkår og muligheder.
c. Næste Grill-arrangement d. 23/8-15.
d. Viborg Folkeblad inviteres til 23/8-15.
e. Voksenintro træner til uge 35 (2. gang) -> KDA undersøger om Lene kan træne de voksne
denne dag.
f. Viborg Ungdomsskole: Dialog med Ungdomsskolen om pris. Juniorketchere og røde bolde er
til udlån. Spilstart fra d. 12/8-15.
g. Fitdeal d. 31/8-15: KDA og Martin er trænere.
5. Junior udvalget:
a. Erstatning for juniortræning fredag d. 14/8-15. KDA spørger om Lene kan. Martin undersøger
om han kan. Louise og Caroline spørges også.
b. Evt. problem med tiden om torsdagen, da juniorerne har sent fri fra skole.
6. Klubmesterskaber:
a. Ny række: Double 40-54 år.
b. 5-6/9 plus finaler d. 12/9.
c. Juniorer kan også stille op i Seniorrækken.
d. Forplejning arrangeres som sidste år.
7. Klubfest:
a. KDA og Tom undersøger lokaliteter.
b. All inklusive ca. DKK 200,-.
c. Tom og Flemming mm. arrangerer.
8. Fortjenstpokaler:
a. Aftalt.
9. Sponsorudvalg:
a. Sponsorer har betalt.
b. Nye sponsorer i kikkerten.
10. Indendørs:
a. Der er diskussion om, at gamle hold absolut skal beholde deres tid, som de har haft igennem
årene.
b. Juniorerne kommer med oplæg til, hvornår de ønsker træning indendørs.
11. Eventuelt:
a. Næste møde: 2/9-15 kl. 18.30 på Liseborg Centret.
Referant
Martin A. Chröis

