
Referat bestyrelsesmøde 24. april 2019

Lokation: Hos Jonathan Nielsen, Ringstedgade 69, 4700 Næstved
Til stede: Formand, Kim Rasmussen, Michael Jensen, Brian Jensen, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen og Jonathan Nielsen.
Ikke til stede: Stefan Cortz1) Nyt fra formanden  - Klubmesterskab i weekenden, startende 8:30 på Kalbyris. Kim har købt ind til arrangementet. Brian klargør sandpapirbat torsdag. - Jensen står for indsamling af bud til Årets Spiller og Årets Kammerat, og beretter at der er mange indkomne forslag.- Bjarne har forsøgt at indhente børneattester, men har været ramt af nedbrud på siden. Bjarne sørger for at indhente på samtlige trænere.1) Økonomi v. Bjarne  - Generelt er økonomien pæn og vi forventer et overskud for sæsonen. Stor ros til Mads for styring af 1.-holdet, og økonomien i det. Budgettet er holdt, og sæsonen er overstået på en sikker 1.-plads. - Medlemslister er medbragt og runddelt. Vi er pt. 98 betalende medlemmer.- Bjarne beretter at der er udeståender hos både sponsorer og spillere. Det aftales at det er en fælles bestyrelsesopgave at gøre skyldnerne opmærksomme herpå. - Godkendelse af spiller- og turneringsudvalgets budget for sæsonen 2019/2020.Det noteres blandt flere medlemmer, at bestyrelsen skal holde for øje, at budgettet ikke nødvendigvis må stige hvert år. Det aftales at  have respekt for klubbens DNA år for år, så vi ikke binder os for hårdt op på at skaffe flere sponsormidler hvert år. 1) Nyt fra Spillestedsudvalget v. Jonathan  - Nyt budget lavesDet aftales at Spillestedsudvalget samles lørdag, og får sat et tal på det manglende estimat.  1) Status på spillertruppen.  - Mads beretter at han har 1. holdstruppen klar for næste sæson, med samme spillere, som i denne sæson. En enkelt forstærkning har selv henvendt sig, og Stefan Cortz/Nick Olsen/Jonathan kan også flekse lidt. Mads ønsker at have 5 spillere i truppen.  1) Generalforsamling  Generalforsamlingen afholdes 3. onsdag i maj. Indbydelse udsendes i starten af maj. Bjarne er ansvarlig for udsendelse på mail. Kim bestiller lokale. 
Næste bestyrelsesmøde er 8. maj kl. 20:00 i klublokalet


