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1. Morgenmad og Kaffe: 

Uhm ☺. 

 

2. Flaghejsning: 

Flaghejsning 31/03-2019, kl. 14:00 – Svend hejser flaget for en porter. 

 

3. Aktivitetsdag 17/05-2019: 

• 2 lamper er rådne – Finn prøver at finde en løsning. 

• Strømmen på banerne slår HPFI-relæet – Bestyrelsen finder en løsning, evt. LED lamper, 

men man skal være opmærksom på sponsorer m.m. 

• Hovedrengøring i klubhus og udenoms arealer. 

• Bord i skur på banerne. 

• Males hvad der trænger og der er hænder til. 

• Indhegning til skraldespande på banerne. 

• Oprydning på og omkring banerne. 

• Snore skal laves før, da der er DGI i april. 

• Zinktagrender ved telt. 

• Oprydning i service – det der er skår i skal ud, samt hvad der evt. mangler. 

 

4. Aktivitetskalender: 

Gennemgang og tilretning af kalender. 

 

5. Sponsor: 

Sponsorstævne d. 15/06-2019 

Der mangler sponsorer, så hvis der er nogen der kender nogen, så tager vi imod. 

Benny og Jack laver en opdateret sponsorliste. 

Man kunne sende et skriv ud til alle medlemmer, med hvilke fordele der er som sponsor, når der er 

overblik over hvad der er ledigt. 

 

6. Indkommende forslag: 

• Facebook skal bruges mere aktivt, ved turneringer ude i det danske land, samt interne 

arrangementer skal oprettes som begivenheder. 

• Der er forslag om en eksterne træner der kommer og underviser. 

• Der er pt. 4 DGI-hold, men der skal skrives ud om der er nogen der har lyst, så der evt. kan 

komme et 5. hold eller der kan trækkes på som reserver. Der bliver indkald til spillermøde 

når der er overblik over holdene. 
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7. Bordet rundt: 

• Lars Friis vil gerne have flere lokale med, og måder vi sørger for at de får en god oplevelse.  

o Facebook kan bruges mere aktivt. 

o Vi skal vise den seriøse side mere, så man ikke tror det er en hyggeklub 

o Lave en åben-aften, så man kan se hvad det går ud på. 

o Resultater m.m. i LS-Avisen. 

o Evt. fast træning, for at fastholde dem der skulle komme. 

o Søren forsætter med at sende ud. 

 

8. Frokost: 

Mums 😉 
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