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Bestyrelsesmøde 2 

Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd. 

Tid: Torsdag d. 3/6-21. kl. 19:30. 

Sted: Hjemme hos Rikke. 

Deltagere: Rikke, Kristian, Martin, Nicolai, Mads og Signe. 

Fraværende: Thomas og Jesper.  

Ordstyrer:  Signe. 

Mødeleder: Signe. Referent: Signe. 

Næste 

møde: 

 

Generalforsamling.  

 

Dagsorden: 

 

1. Opsamling fra sidste møde:  

- Hvem ønsker genopstilling? 

 

Martin - Vil gerne stille op igen.  

Kristian – Vil gerne fortsætte på it, og kasserer posten.  

Nicolai – Vil gerne fortsætte.  

Mads – Vil gerne fortsætte.  

Rikke – Vil gerne fortsætte.  

Signe – Vil gerne fortsætte. 
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Jesper -  Vil gerne fortsætte.  

Thomas – Vil gerne fortsætte.  

 

- Salg af trøjer. 

Der er kommet penge fra salg af trøjer. Det er giver en indtjening på 

1075 kr. i sæsonen 20/21.   

  

- Salg af øl.  

Der har været dialog med Rekom, de kan dog ikke give et beløb endnu. 

Der arbejdes på, at det kommer inden gf. 

 

2. Hvad har vi lavet gennem sæsonen, af aktiviteter? 

(Bestyrelsesberetning) 

 Dette laver Signe, når det bliver lagt op inde i gruppen.  

Må de andre bestyrelsesmedlemmerne gerne komme med mere, hvis 

der er mere som skal tilføjes. 

   

3. Regnskab og underskrift af bestyrelsesmedlemmerne. 

Der er har været et overskud på 3395 kr. 

  

4. Aktiviteter til næstkommende sæson.  

Udebaneture, spillermøder, kend din hjemmebane, fester, alleer, 

banner/tifo dage og fan-zone.  

 

5. Stå i foyeren inden hjemmebanekampe + sætte bannere op inde i 

hallen. 

Til næstkommende sæson, skal vi igen stå i foyeren og fortælle om 

supporten. Derudover stiller Signe en ipad til rådighed, som kan bruge 

til oprettelse af medlemskaber, samt bestillinger til supportens 

arrangementer.   
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6. Hvem ønsker at fortsætte?  

 

Martin Revisorer - genopstiller.  

Martin - Vil gerne stille op igen.  

Kristian – Vil gerne fortsætte på it, og kasserer posten.  

Nicolai – Vil gerne fortsætte.  

Mads – Vil gerne fortsætte.  

Rikke – Vil gerne fortsætte.  

Signe – Vil gerne fortsætte. 

Jesper -  Vil gerne fortsætte.  

Thomas – Vil gerne fortsætte.  

 

7. Bestyrelsesmedlemmer skal have ansvarsområder, under 

næstkommende sæson.  

Dette bliver lavet i samarbejde med den næstkommende bestyrelse, og 

om hvordan vi gør det mest praktisk.  

Dette kræver at alle bestyrelsesmedlemmer skal have en funktion, så 

alle bidrager til supportens aktiviteter.  

 

8. Afholdelse af GF, hvor og hvornår? 

Gf afholdes mandag d. 28/6. kl. 19 i Gigantium eller på Skalborg Kro.  

Kristian undersøger, om vi kan holde gf i Gigantium.  

Bestyrelsen mødes en time før.  

Indkaldelse til Gf. (21 dage før Gf, senest mandag d. 7/6). 

 

9.  EVT.  

Jesper: Medlemsfest/opstartsfest.  

Merchandise (nyt) status på salg af eksisterende.  

Færdiggørelse af banner.  

Hvor står vi med 2 trommer og capo?  

Møde med spiller/direktør/fælles arrangementer for medlemmer.  
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Frivillige hænder på kampdage.  Kristian og Nicolai, vil gerne forsøge at 

hjælpe med at stå i foyeren.   

 

Kastbjerg vil gerne tilbage på tromme igen. 

 

Medlemsrabat hos Pirates, ved vis af medlemskort.  

 

Alle skal være hurtigere til at reagere, når der bliver lavet et opslag. 

 

Vi har bannere, som skal laves om.  

Signe, Rikke og Kristian, laver nyt loyalitets banner.  

 

Undersøge om spillerne, vil sige tak for sæsonen. 


