Bestyrelsesmøde i KSG Motion & Volley d. 4. nov 2015 kl. 19:45 hos Hermann Volbeck
Til stede; Herman – Lars – Kirsten – Lene – Lisbeth – Jens-Christian – Torben
Afbud: Stephen
Dagsorden iht mail fra Jens-Chr. den 31. okt. 2015.
1 – Referat fra 25. feb. 2015 Godkendt
2 – Julefrokost den 2. dec 2015 kl. 19:00. Afholdes på Ndr. Fasanvej 124 B. Der er IKKE gymnastik på denne
dag. Deltager betaling kr. 200,- og indbetales til Hermann samtidig med tilmelding senest den 27. nov.
2015. Umiddelbar herefter melding til Jens-Chr om antal. Mad købes hos Kokken og Jomfruen, bestilles af
Jens-Chr. Brød bestilles ikke, men købes på dagen, som skive skåret, dog ikke hvis der følger skiveskåret
brød med fra Kokken og Jomfruen. BM medlemmerne mødes kl. 18:00 på dagen til bord dækning, pyntning
og indkøb af øl-vand og vin. Lokalet reserveres og betales af Hermann. Nøgle til lokalet kommer Jens-Chr
med. Modtagelse af maden bestilles til levering kl. 18:00 / 18:15. Kirsten har på lager / køber det fornødne
til borddækning inkl. Kaffe og småkager. Torben sender indbydelse ud inden weekenden 7. – 8. nov.
3 – Julevolley turneringen afholdes onsdag den 16. nov 2015, hvor der er gymnastik fra kl. 18:15 til 18:45 og
julevolley fra kl. 18:45 til ca 20:45. Hold sammensætning etc laves på dagen. Lars køber præmier og som i
2014 købes der 6 – 8 præmier til ca kr. 10,- pr stk.
4 – Vi er i dag 37 medlemmer og dem der ikke har betalt rykker Hermann for. Passiv oversigten på
medlemslisten streges
5 – Kontingent for foråret 2016 er fastlagt til kr. 375,- og for efterårssæsonen 2016 uændret kontingent kr.
375,-. For nye medlemmer der kommer – stadig 2 prøveaftenen gratis herefter fuld betaling ved start inden
efterårsferien, efter efterårsferien kr. 200,-. For forårssæsonen samme koncept, dog med skille linie fra 1.
marts og betaling kr. 200,6 – Ingen annoncering for den kommende forårssæson
7 – Næste års datoer for arrangementer – ferie m.v.
Forår 2016
Sæsonstart mandag den 4. januar 2016
Vinterferie uge 7 = 15. til 19. februar 2016
Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016
Generalforsamling onsdag den 17. marts 2016
Påskeferie fra mandag den 21. til den 28. marts 2016
Afslutningsfest onsdag den 27. april 2016

Efterår 2016
Sæsonstart mandag den 5. september 2016
Opstartsfest med bowling onsdag den 21. september 2016
Efterårsferie uge 42 = 17. til 21. oktober 2016
Bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2016
Julesammenkomst onsdage den 30. november 2016
Julevolley og sæsonafslutning onsdag den 14. december 2016
8 – Julegaver købes af Torben til Grete, Christian og Ruth – Vingave ca kr. 200 pr gave og medbringes til
julesammenkomsten den 2.december 2015.
9 – Lisbeth og Torben taler med Grete om mulighed for ændring af tiden for mandags holdet med start kl.
18:00 da gymnastik salen ikke benyttes. ( Grete vil gerne om det kunne blive kl. 18:30, men nøglerne skal
stilles om m.v. Torben taler med pedellen om muligheden + omstilling af nøglerne )
Lisbeth taler med Grete om at finde en evt. afløser fra januar 2016, hvis Grete ikke kan klare det pga sine
knæ etc.
Lisbeth finder også ud af hvor længe Svend Åge har været medlem.

Referat: Torben Schröder

