
Referat fællesmøde torsdag den 21. marts 2019.03.

Fraværende Anne-Mette Navntoft, spinning, fodbold ungdom og løbeklubben.

Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Status runde fra hvert udvalg - i korte træk
3. Oplæg vedr arrangement i efteråret 
4. Evt.

1. Meddelelser.  
Peter Mandrup orienterede om byggeriet af de nye omklædningsrum.  Byggeriet forventes færdigt 
1. maj 2019. Udvalg som har opbevaring i det gamle klubhus, bedes rydde op i deres ting snarest 
muligt og flytte tingene til anvist sted i det nye klubhus. Adgang til de nye omklædningsfaciliteter vil 
ske ved hjælp af låsebrikker (samme som de der benyttes til fitness). Disse låsebrikker udleveres 
ved henvendelse til Peter Mandrup. 
Hans Jørgen opfordrede til at bakke op om lokaldysten, som finder sted torsdag den 13.6.2019. 
Man kan enten gå, løbe eller cykle.

2. Status runde fra udvalgene. 
Hans Jørgen fra Cykelklubben orienterede om, at sommersæsonen starter op 3o.4. Hønehøjløbet 
løber af stablen 23.5. og Blåbærhøjløbet er den 15. 8.  Hans Jørgen orienterede endvidere om en 
mulighed for at tjene penge til klubkassen eller til et hold/udvalg i uge 31 under VM MTB. Det 
handler om, at bemande en bod på stævnepladsen under VM MTB. Yderligere info vil komme på 
facebook.
Jakob fra fodboldungdom orienterede om, at der står meget vand på fodboldbanerne. Hvilket er en 
udfordring for fodboldspillerne. Han kunne endvidere fortælle, at Per og Flemming stopper i 
fodbold ungdom. De har lavet et årshjul og opfordrer til, at det kommende udvalg kommer til at 
bestå af 1 forældre fra hver årgang. 
Jakob fra fodbold senior orienterede om, at master veteranerne (U80) har meldt sig ud af 
turneringen i DBU og har lavet deres egen turnering med 4 andre klubber. Øvrige seniorer har 
startet træningen.
Jakob fra sponsorudvalget orienterede om arbejdet i det nye sponsorudvalg og kunne fortælle, at 
60 firma aftaler er lukket. Det er sågar lykkedes, at få en aftale med Lars Seier Christensen om et 
sponsorat på kr. 36.000. Jakob opfordrede alle til at kigge sig omkring i sit netværk og give Jakob et 
hint, hvis der er interesserede sponsorer.
Kim fra E-sport fortalte, at der er 11 medlemmer på E-sport holdet og at det fungerer rigtig godt. 
Sæsonen stopper i april og der startes op igen efter sommerferien, hvor man vil have hold med i 
turneringer.
Kim fra fitness fortalte, at der er 310 medlemmer. Åbent hus den 9. marts var småt besøgt.
Peter fra badminton orienterede om klubmesterskabet den 16. april, hvor man vil forsøge sig med 
”partnerbytte”.
Majbritt fra håndbold orienterede om et inspirationsmøde med JHF, hvor udvalget havde fået gode 
ideer til, hvordan man kan involvere flere forældre. Man forsøger også at lave et netværk mellem 
trænerne. Endvidere er det lykkedes, at få Peter Kuhr med i håndboldudvalget. 
Malene og Søren fra badminton ungdom orienterede om udfordringer til træning, da der er stor 
aldersspredning på spillerne og at flere af børnene ikke reelt er interesseret i badminton. Men at 



forældre bruger det som pasning. Malene og Søren har brug for træner assistance i næste sæson. 
Der vil blive forsøgt at kontakte evt. træner emner. 
Dennis fra festudvalget fortalte, at sommerfestprogrammet er klar. Ligeledes er programmet for 
julefrokosten også på plads.
Dan fra gymnastikudvalget orienterede om, at opvisningen er 31. marts og holdene runder af 1. 
april. Der er stor spredning i alder på spilopperne, så dette hold splittes op i to næste sæson. Ulla 
Nielsen takker af i udvalget og Majken Bager indtræder i stedet for. 
Kirsten Nielsen orienterede fra løbeklubben, at der var mødt over 20 medlemmer til opstarten og 
at de var godt i gang. 

3. Udvalgene blev delt op i tre grupper, som hver især skulle komme med input til flg. Punkter:
Arrangementets navn, formål med dagen, indhold på dagen og hvordan sikrer vi os, at vi får 
besøgende. 
Der kom virkelig mange gode input, som bestyrelsen nu vil arbejde videre med.

4. Dennis fra festudvalget spurgte om foreningen er interesseret i en dag hvor Hop og Rul fylder 
begge haller med hoppepuder osv. Opfordringen lød på, at koordinere det med Go´Nat Idræt.


