Bestyrelsesmøde 2
Udvalg:

Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd.

Tid:

Mandag d. 20/8 2021 kl. 19:30.

Sted:

Gigantium Skyboks.

Deltagere:

Kristian, Thomas, Martin, Dorte, Mads, Rikke og Signe.

Fraværende: Nicolai.
Ordstyrer:
Mødeleder:

Signe.

Næste
møde:

Aftales på mødet.

Referent:

Signe.

Dagsorden:
Praktiske ting:
- Nyt bestyrelsesmedlem Dorte. Skal offentliggøres.
Med på opgavefordelingen. (se sidste referat).
- Opfølgning på mødet med Pirates.
* Vi kan få busserne lidt billigere, hvis vi sender busser afsted sammen med Aalborg
Pirates.
Vi satser meste på Jylland og Fyn, men i tilfælde af afgørende finaler kører vi til Sjælland.
* Vi får en placering i foyeren til alle hjemme kampe, vi vil komme til at stå i nærheden af
merchandise boden. Ved yderligere arrangementer i foyeren ind en kamp, vil vi højst
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sandsynligt blive flyttet og det vil vi få nærmere besked om.
*De bannere Pirates bruge under slutspillet, har vi fået lov til at låne.
* Vi må gerne på sigt låne spillere til spiller møder, men som situationen er lige nu og der
stadig er Corona, må det vente for klubberne tager stadig deres forholdsregler og det må vi
respekter.
* Vi må gerne lave interviews med spillerne om, hvorfor man skal melde sig ind i supporten
og på den måde måske få flere medlemmer.
* Sjov på is arrangementet må lige vente endnu, for som tidligere beskrevet overholder
klubberne stadig nogle Corona restriktioner og hvem der er sammen med spillerne vil de
gerne begrænse.
* Fanzone i foyeren inden en kamp, kan sagtens arrangeres med Pirates og hvis der skal
sælges billigere øl kan vi godt finde ud af det. Vi kan få lov til at få Lars, Ronny eller en
spiller ned og fortælle om deres forventninger til kampen osv. For at give fansene lidt af
det, som plejer at foregå oppe i vippen.
* Capo på F-tribunen er en mulighed og med en fast plads, så han/hun kan få begge sider
af tribunen med. Dette vil vi tale nærmer om på, vores eget bestyrelsesmøde.
* Fastelavn i foyeren er også en mulighed, der vil Pirates gerne at vi sætter nogle datoer til
dem og alt hvad vi laver til de enkelte kampe vil komme med i deres nyhedsbrev.
Det gælder både fester, busture og øvrige arrangementer.
* Som en ekstra bonus, må vi gerne holde et Lucky Set på en bustur og udlove en trøje som
er bestemt af klubben på forhånd.
- Stå i foyeren, vagtplan?
Der bliver lavet en vagtplan, over grundspillets kampe.
- Kalender for sæsonen, busture, spillermøder, fanzone, fastelavn og evt. fester.
Bustur 8250 med moms. Kamp i Odense kl. 19. 150 kr. pr. medlem. 275 kr. pr. ikke medlem.
Bustur torsdag d.30/12 Kamp i Frederikshavn kl. 20:15.
Bustur lørdag d. 22/1 i Herning kl. 18.
Bustur fredag d. 25/2 kamp i Frederikshavn kl. 20:15, opsamling inde fra byen.
Fanzone – Fredag d. 22/10 mod Herning, kl. 20:15. eller fredag d. 3/12 mon Vojens.
Fastelavn – 21/2 start tidligt, gratis fastelavnsboller til alle som deltager. Tilmeldingsliste.
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Fest – Tager vi på et andet bestyrelsesmøde, for at det ikke rammer sammen med final4.
(I tilfælde af, at vi skulle komme med).
- Bustur til Odense, hvem gør hvad?
Drikkevare, pantposer, små flasker vin og affaldsække – Kristian, Rikke og Signe.
Busansvarlige – Signe og Rikke.
Ciffertips + præmier – Billetter, pin, puck og medlemskab til supporten. Signe undersøger
hos pirates.
Priser på bussen – Martin.
Vagter – Signe.
Reservere plads – i Odense.
Andet?
- Capo.
Martin har ikke hørt noget endnu.
Fan vil gerne sponsorer en megafon til supporten. Kristian er i dialog med ham.
- Penge fra 90érne. Spørgsmål fra gruppen.
Pengene fra 90érne er kommet i dag, mandag d. 20/9.
20.550 kr.
Gruppen har efterspurgt, om de kan få et gratis medlemskab.
Vi kan tilbyde 2 års gratismedlemsskab, hvis de betaler for det første år.
Hvis de gerne vil donere penge til os fremadrettet, kan vi se på om vi kan tilbyde dem
noget andet.
- Månedens spiller navne og gaver. Jubilæum?
Vi fortsætter med glaspokaler og gavekort til Frederik Hector.
Der skal bestilles glaspokaler, som skal gives ud til månedens spiller.
Vi annoncere dette på kamp dagen, på cuben til den kommende sæson og vi fortsætter
med at lave navnebannere.
Glaspokaler – Kristian bestiller.
Frederik Hector – Rikke og Signe.
- Trappeflag og hjørne flag. Nyt design?
2x support flag med sort baggrund og stænger.
10x storeflag med stænger.
Der bliver taget mål af flagene og stænger, efter mødet og Kristian laver designs til flagene.

- Tromme(r).
Trommen fra Martin Loumar er tilbage i rummet, og har målt den så der kan blive lavet et
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stativ til den.
Der har været snakket om der skal nyt skind på, og Martin Loumar har styr på det. - Kristian
følger op på det.
Fan skal kontaktes igen, som gerne vil donere penge til trommen. - Signe følger op på det.
- Trøjesalg.
Det skal der styr på igen, Martin undersøger med priser og hvis der skal tilføjes andet
merchandise. Kommer han med nye produkter og priser.
- Evt.
- Heidis salg af øl 210 kr., er der blevet oplyst. Det vil være muligt at sende en faktura, på
flag som vi ønsker at få produceret og sende den til Rekom.
- Fester kan stadig holdes på Heidis, med samme aftale.
- Nibe Bryghus har samarbejde nu med Aab support. – Martin undersøger det.
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