
                                                                                                                                          
 

 

    
Pirates Support  -  Willy Brandts Vej 31  -  9220 Aalborg Øst  -  info@piratesfan.dk  -  www.piratesfan.dk  -  CVR-nr.: 31787831 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                Side 1. 

 

 

Bestyrelsesmøde 1 

Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd. 

Tid: Torsdag d. 13. august kl. 19. 

Sted: Gigantium klublokale 3. 

Deltagere: Rikke, Martin, Jesper, Nicolai, Thomas, Kristian og Signe 

Fraværende: Mads. 

Ordstyrer:  Martin. 

Mødeleder: Signe. Referent: Signe. 

Næste 

møde: 

 

 

Dagsorden: 

Ønsker til den kommende sæson: 

- Det er vigtigt, at vi stadig viser vi er synlige, og laver arrangementer, som 

ikke koster penge.  

- Dato for arrangement på Agri Nord lørdag d. 5/9 kl. 11 med sandwichs fra 

Nadias.   
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Første hjemmekamp mod fiskerne: 

Farveruller fra Sverige. Rød, hvid og sort skal bestilles.  

Rikke tager sig af fisk.  

Vi kører med det vi har.  

Hvor meget må vi? 

- Slå på trommen? 

Oplæring i instagram: 

Jesper vil gerne oplæres i instagram og vil gerne være med til at administrere 

det.  

Thomas vil også gerne hjælpe og det samme med facebook.  

 

Spillermøde(r), måske andre personer:  

Det bliver planlagt, når vi ved mere og, hvordan situationen ser ud med 

Corona. 

 

Arrangementer for medlemmerne: 

Vi skal i den kommende sæson lave arrangementer, som er for medlemmerne 

og også for deres børn.  

 

Fællesarrangement med Aalborg Pirates: 

I samarbejde med Cool East og hvad vi gerne vil fremadrettet.  

 

Pokaler/kåringer: 

Glaspokaler – Jubilæum.  

Brunch for to – Månedens spiller.  

 

Ringe i bannere: 

Der skal ringe i vores bannere, med ca. 0,5 meters mellemrum.  

Der skal købes stropper med elastikker i str. L. Kristian køber dem.  
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Trappeflag reparation: 

Der skal undersøges med priser hos Aalborg flagfabrik, og om flaget kan laves 

i en tyndere udgave.  

 

Seler til tromme: 

Der skal bestilles en sele, men det skal afprøves.  

 

Trommekursus: 

Der skal laves et trommekursus.  

 

Facebook chat gruppe: 

Messenger gruppen skal bruges til beskeder, som er vigtige, og som er 

relevante på kampdage og aktivitetsdage.  

Facebook gruppen er til aftaler og vigtige informationer.  

 

Evt:  

Salg af øl, høre Rekom - Christoffer.  

- Må de sælges til vores aktivitetsdag for medlemmerne.  

Ordensregler skal printes ud og hænges på indvendig side af døren. 


