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Referat: Bestyrelsesmøde

Tid & Sted: Mandag d. 7. april, kl. 19:00-21:15 hos Forumadvokaterne.

Deltagere: Tina, Mette, Karen, Per, Lars, Jakob, Ken samt Lars Sørensen og René Klindt.

1. Status ud fra to do-liste - med fokus på medlemsregistrering og process for officiel opstart med
kommune og DBU.
Listen blev gennemgået. På kritisk vej er CVR fra Erhvervsstyrelsen, kan tage op t.o.m. 25/4 men går forhåbentligt
hurtigere, Ken følger op på status.
Møde med DBU konsulent om klubstiftelse på onsdag d. 9/4, møde med idrætskonsulent på kommune efterfølgende
på torsdag d. 10/4.

Lars Søndergaard har søndag talt med HVB-formanden, og forhåndsinformeret og fremsendt kopi af
pressemeddelsen, vi har på vej. Vi stiler mod etablering af et "samarbejdsudvalg" i den nærmeste fremtid (ikke
endeligt aftalt). Lars samler liste med punkter, og overvejer / udvælger person(er) som bisiddere til møder m. HVB -
punkt påbegyndes på listen.

Processen for medlemsregistrering i ny klub blev diskuteret - vi blev enige om at anvende fuldmagter for ud- &
indmeldelse. Behovet for samtykke vha fuldmagt informeres til alle i forbindelse med afstemning om klubnavn og -
farver. Per laver et oplæg til fuldmagt, og sender rundt til bestyrelsen (Lars Sørensen kan formenlig skaffe et
eksempel fra anden klub).

2. Klubnavn og spillerdragter, næste skridt.
Listen med forslag fra medlemmerne til klubnavn blev gennemgået - mange gode forslag, også en del sammen fald.
Tre "kandidater" til navne blev udpeget efter grundig gennemgang, og sendes til endelig afstemning blandt
medlemmerne før Påske-ferien starter. René sørger for formular m.m. på hjemmeside, og reserverer relevante
domain-navne (punkt påbegyndes på listen).

Spiller-dragter - udvalg af standardfarver (3 stk.) til afstemningen blev endeligt besluttet. René sørger for formular
m.m. på hjemmeside til afstemning.

Tidsplan for begge afstemninger: Lanceres inden Påske-ferien starter og lader dem løbe t.o.m. onsdag efter Påske
(d. 23/4).

3. Status kommunikation eksternt, plan herfor (pressemeddelelse).
Pressemeddelse i draft gennemgået og godkendt. Ken ringer til Rikke tirsdag med henblik på praktisk
offentliggørelse.

Det bør sikres at Rikke fremadrettet har mulighed for at ligge dokumenter på hjemmesiden, René sørger for dette.

4. Officiel udmelding af udvalgsrepræsentanter, hvordan og hvornår?
Foreløbig venter vi med navne og mail-adresser på hjemmesiden, men har følgende actions i gang:
- Per tager kontakt til Sisse+Sanne (Aktivitetsudvalg), samt til Niels+Jacob (Sponsorudvalg).
- Lars Sørensen laver oplæg til Sportsligt udvalg dagsorden samt strategi for klubsamarbejde.
- Rikke har allerede aftalt med m Kommunikationsudvalg efter Påske.
- Mette - Spillerudvalg, vi samler op på næste møde - men alle er enige om vigtigheden i, at spillere er repræsentet i
de øvrige udvalg.
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5. Næste møde
Hos Per, torsdag d. 24. april kl. 19:30. Foreløbig agenda:
1. Status to-do liste, med fokus på opstart.
2. Klubnavn og farver på trøjer, resultat af afsteminger.
3. Eventuelt / næste møde.


