Dagsorden for FU møde den 9/8 2020 kl. 10 via Skype:
1. Praktisk planlægning af rep.møde og årsmøde:
a. Mad, lokaler, antal deltagere mv.
b. Er der styr på hvem der stiller op på alle poster?
2. Indlæg på årsmødet
a. Fra oplægsholdere (marita?)
b. Økonomi (Jeg har vedhæftet mit oplæg her, som jeg gerne lige vil
gennemgå, for at sikre mig det er det vi er enige om, inden jeg fremlægger
det på årsmødet)
3. Hvornår mødes vi om søndagen?
4. Weekendmødet den 12-13 september
a. Overnatning
b. Lokaler
c. Spisning
d. Forslag til dagsorden / hvad skal vi hvert fald have på plads den weekend.
e. Hvem skal deltage?
5. Kort update på seniorerne
6. Alt det jeg har glemt.
a. Årets leder / spiller?
b. Landskampen

Referat:
Punkt 1:
a)
Der er 58 tilmeldinger til Årsmødet.
Der er ingen afbud til rep.mødet.
Lokalet bliver 3F i Nyborg.
Niklas står for maden, som bestilles hos Føtex. Det skal være smørrebrød. Der skal
beregnes 2,5 pr. styk. Evt. købes lidt vinduer og frugter.
Niklas bestiller øl og vand ved Føtex. (Evt. med levering tilbage af det vi ikke har brugt)
Pap/plastik service til maden og drikkevare, håndsprint og kaffe sørger Marita for.
b)
Margit mangler at give tilsagn om hun stiller op og der er en 1 fuldmagt.
Der mangler en formand til lov- ordens- og amatørudvalget
-

Helene forhører Steen Jørgensen om han vil gå ind i udvalget, i stedet for at være suppleant.
Mogens forhører Kurt Halvorsen om han vil være formand.

Der mangler en til eliteudvalget
-

Mogens kontakter Jette om hun har fundet en, da vi ikke har hørt fra hende.

Punkt 2:
a)
Marita har en aftale med følgende:
Henry fra Haslev, som kommer og fortæller om deres arbejde det sidste stykke tid.
Jette M. fra Nyborg, kommer og viser deres transportable bane.
Evt. Marianne om hvordan man får nye medlemmer.
Mogens orientering om planer for kommunikationer
b)
Niklas gennemgår powerpoint om forslag til ændringer samt foreløbigt budget for 2021,
hvor forsamlingen gerne må komme med input.
Punkt 3:
Vi mødes til sædvanlig tid.
Punkt 4:
a)
Niklas undersøger overnatning ved Villa Gulle (8 stk)
6 enkeltværelser og 1 dobbelt. Inkl. morgenmad.
b)
Niklas finder 4 samme sted om lørdagen.
Marita undersøger 3F til om søndagen.
c)
Evt. mexicansk.
d)
Lørdag:
Økonomi (Niklas)
Årshjul
Opsamling fra årsmødet
Forretningsorden
Orientering fra udvalgene om deres møder
Marketing- og kommunikationsplan (Mogens)
Søndag:
Nina og Thomas fra DIF kommer og snakker om de nye spor
e)
Den nye bestyrelse (7 personer)
Sporansvarlige (3 personer (2 af personer er i andre udvalg)), inviteres kun til søndag
Turneringsudvalget inviteres (7 personer), inviteres kun til lørdag.
Eliteudvalget inviteres (3 personer), inviteres kun til lørdag.

Lov-, ordens-, og amatørudvalget (4 personer), inviteres kun til lørdag.
Finn inviterer diverse udvalg til om lørdagen.
Punkt 5:
Niklas og Marita orienterede om møderne med pensionisterne
Punkt 6:
a)
Årets leder:
Der var 4 kandidater og vi blev enige om årets leder.
Marita laver oplæg til kåring. Finn laver diplom. Niklas sørger for erkendtlighed.
Årets spiller:
Svend kontakter Johnny om denne kåring og om vi evt. skal aflyse / suspendere den for i
år.
b)
Marita ville have input til hvor længe vi skal vente med landskampen. Hotellet skal
afbestilles senest den 5. oktober (cirka).
Vi drøftede om det overhovedet var muligt at afholde landskampen. Vi vil tage emnet op
igen den 12. september 2020, hvor Eliteudvalget også kan være med til at tage emnet op.
c)
Marita, banekontrollørerne har været samlet og har drøftet deres fremtidige retningslinjer.
d)
Svend, Breddestævnet.
Hvad gør vi med det? Han var blevet kontaktet af de fynske spillere, da det står i
kalenderen til slut oktober.
Vi drøftede det og blev enige om at aflyse Breddestævnet, da der på nuværende tidspunkt
er stigende smittetal og begrænsninger i de forskellige klubber på hvor mange der må
være.

