Referat SBK´s bestyrelsesmøde tirsdag den 1. august 2017 kl. 18.00

Mødeleder: Michael Stage
Referent: Janne Mikkelsen
Tilstede:
Michael, John, 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.
 Det er indkaldt til dialogmøde på mandag i ligaforeningen.
 Lars Friis er ny halinspektør i Skælskør Hallen.
3. Team Skælskør – Slagelse:
 TS camp 2017 – er igen forløbet rigtig godt og der har været fuldt hus.
 Carolina Marin – verdensklassespiller, skal repræstentere TS fra denne sæson 2017/2018.
 Clara Azurmendi skal ligeledelse repræsentere TS i denne sæson.
 Dvs. at hele holdet nu er på plads til sæsonstart torsdag den 7. september i SBC.
4. Økonomi og sponsor:
 Økonomien i begge selskaber ser fornuftig ud.
 Skælskør Lystskov er ny sponsor, hvor de bl.a. bidrager med overnatning til de udenlandske
spiller ifb. hjemmekampe.
 Sofakompagniet har desværre trukket sig som sponsor, fra denne sæson.
 Vi har desværre fået et afslag fra Slagelse Kommune, vedr. forhøjelse af vores
markedsføringsbidrag.
5. SSU:



6. USU:


Der er erhvervet en russisk OL bronze vinder og 2 svenske piger til 2. holdet fra denne sæson.
Vi har æren af, at præsentere et M-række stævne for seniorer, for første gang i SBC. Stævnet vil
blive afholdt i april 2018.

Ungdommen starter op med Camp her til weekenden den 5-6/8-2017

7. MSU:
 En del motionister har spillet hele sommeren.

8. Kommende arrangementer:
 Den 2-3/9-17 afholdes der ungdomsstævne for U13-U19 M i SBC.
 Torsdag den 7. september spiller TS deres første kamp på hjemmebane i SBC kl. 19.00
 Lørdag den 7. oktober afholdes der Efterårsfest i SBC. Der vil dog max. blive solgt 400 billetter i
år, til denne succesfulde fest.

9. SBC:


Der er hen over sommeren, blevet optegnet streger og poleret gulv i hallen.

11. Eventuelt:
 Der skal arbejdes på erhvervelse af nye sponsorer.

10. Næste møde:
 Mandag den 4. september kl. 18.00.

