Referat SBK´s bestyrelsesmøde tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.00
Mødeleder: Michael Stage
Referent: Janne Mikkelsen
Tilstede:
Michael, Mette, Søren og Janne

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møder.
 Referat godkendt.
2. Indkommen post:
 Indkommen post, er videresendt til alle bestyrelses medlemmer.
 Michael Stage har været til møde med Badminton Sjælland efter påske.
 Michael Stage har været til overrækkelse af støttesponsorat hos Sportsteam Slagelse og modtaget
støtte på kr. 110.000,-.
3. Team Skælskør – Slagelse:
 Der er indgået spillerkontrakter med Kalle Koljonen fra Finland og Mark Caljouw fra Holland.
 Der arbejdes stadigvæk på, at få de sidste spillerkontrakter på plads, til den nye sæson.
 Finalen spilles torsdag den 4. maj i Frederiksberg Hallerne kl. 19.00.
 Der afholdes EM i weekenden den 29-30/4-2017
 Michael har solgt en masse reklamer fra vores sponsorer til ligaspillernes tøj til finalekampen og
fundet sponsor til t-shirts til TS publikum på finaledagen.
4. Økonomi og sponsor:
 T.S. mangler p.t. likviditet men der er penge på vej vedr. finalekampen og SBK's likvidetet ser fin
ud.
 Vi byder velkommen til P.M. Olsen, som er ny sponsor i TS.
5. SSU:


2. holdet søger stadigvæk efter spillende træner. Emil arbejder på sagen.

6. USU:



Det går stadigvæk strygende med alle ungdomsspillerne.
Den 1/6 afholdes der afslutningsfest for ungdom.

7. MSU:
 Intet nyt at berette.
8. Kommende arrangementer:
 Finale i Frederiksberg-hallerne den 4. maj mellem TS og Skovshoved kl. 19.00
 Lørdag den 6. maj er der hjælperfest i SBC.
 Først uge i sommerferien afholdes der TS Camp i SBC.

9. SBC:




Bestyrelsen i SBC har afholdt mødt ang. rengørings- og oprydningsdag i maj i SBC. Hvor der bl.a.
skal laves hovedrengøring i baderum og toiletter og evt. få ekstra rengøringshjælp fra I Service.
Der vil også blive gået streger efter i hallen og flere steder vil vægge blive vasket og evt. malet.
Dato kommer senere.

11. Eventuelt:
 Der skal aftales en ny dato i juni med DGI konsulenten.

10. Næste møde:
 Tirsdag den 20. juni kl. 18.00

