Bestyrelsesmøde i KSG Motion & Volley d. 9. nov 2015 kl. 19:45 hos Lene Bertelsen

Til stede; Herman – Kirsten – Lene – Lisbeth – Jens-Christian – Torben - Stephen
Afbud: Lars

Dagsorden iht mail fra Jens-Chr. den 09. nov. 2016.

1 – Referat fra 24. feb. 2016 Godkendt
2 – Julekomsammen den 30. nov. 2016.
Sted: Ndr Fasanvej 124 B – lokale bestilt og betalt af Herman. Herman åbner lokalet kl 17:30
Indbydelse udsendes af Torben – sket den 12. nov
Dug – bordpynt – kaffe – småkager – rugbrød – franskbrød – smør = Kirsten
Mad bestilles hos Kokken og jomfruen af Jens-Christian
Mødetid for BM medlemmer senest kl. 18:00 til bordækning – indkøb = Alle
Pris kr. 200,00 og tilmelding / betaling senest den 22. nov til Herman – trænerne skal ikke betale.
3 – Julevolley turneringen afholdes onsdag den 14. nov 2016, 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
2015 købes der 6 – 8 præmier til kr. 10,00 til kr. 15,00 pr stk.
4 – Vi er i dag 36 medlemmer. Der mangler 3 der ikke har betalt. Lars Bo Iversen rykkes. Lisbeth betaler nu
og Jens-Chr har udlæg der dækker kontingent og afstemmes med Herman.
5 – Kontingent for foråret 2017 er fastlagt til kr. 375,- og for efterårssæsonen 2017 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 2017

7 – Næste års datoer for arrangementer – ferie m.v.
Forår 2017
Sæsonstart mandag den 2. januar 2017
Vinterferie uge 7 = 13. til 17. februar 2017
Bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2017
Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017
Påskeferie fra mandag den 10. til den 17. april 2017
Afslutningsfest onsdag den 26. april 2017
Efterår 2017
Sæsonstart mandag den 4. september 2017
Opstartsfest med bowling onsdag den 20. september 2017
Efterårsferie uge 42 = 16. til 20. oktober 2017
Bestyrelsesmøde onsdag den 1. november 2017
Julesammenkomst onsdage den 29. november 2017
Julevolley og sæsonafslutning onsdag den 13. december 2017
8 – Julegaver købes af Lene til Susan, Christian og Ruth – Vingave ca kr. 300 pr gave og medbringes til
julesammenkomsten den 30. nov 2016
9 – Intet under evt

Referat: Torben Schröder

