Referat SBK´s bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar 2017 kl. 17.00
Mødeleder: Michael Stage
Referent: Janne Mikkelsen
Tilstede:
Michael, John, Henrik L. og Janne

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møder.
 Referat godkendt.
2. Indkommen post:
 Indkommen post, er videresendt til alle bestyrelses medlemmer.
3. Team Skælskør – Slagelse:
 Der forhandles spillerkontrakter i øjeblikket.
 TS spiller kvartfinale mod Greve tirsdag den 7. februar kl. 19.00 på hjemmebane.
 Der afholdes Challenge Cup møde i Århus den 1. februar.
4. Økonomi og sponsor:
 Likviditeten i begge selskaber, ser rigtig fin ud.
 Vi byder vores nye sponsor Erhvervs-akademiet hjerteligt velkommen.
5. SSU:


6. USU:



Holdet har desværre igen tabt deres sidste kamp og der skal drøftes om muligheden for evt., at
hente flere spillere til holdet fra næste sæson. Deriblandt er der ønske om stor forstærkning, som
bl.a. også kunne træde til, ved eventuelle skader på ligaholdet. Der drøftes/overvejes også i
øjeblikket, om der skal findes en spillende træner til holdet.

Der er blevet afholdt et virkelig vellykket stævne den første weekend i januar, med stor støtte fra
mange frivillige hjælpere.
Stadigvæk et imponerende fremmøde af ungdomsspillere til træning hver gang.

7. MSU:
 Intet nyt at berette.
8. Kommende arrangementer:
 Ligaholdet møder Greve i den første kvartfinale i Greve den 31. januar kl. 19.00.
 Kvartfinale på hjemmebane mod Greve tirsdag den 7. februar kl. 19.00.
 Erhvervsforeningen holder møde den 23. februar, i kantinen, i SBC kl. 8.00-9.00.
 Den 4-5. marts afholdes der ungdomsstævne I SBC for U17+19 M.
 Den 11. marts afholdes der spinning-arrangement i SBC.

9. SBC:


Fyret vil blive repareret, da der har været en del problemer med varmen i hallen.

10. Drøftelse af rammer og regler for udlejning af hal og klublokale (inkl. drøftelse af pris):
 Bestyrelsen har vedtaget, at klublokalet ikke kan udlejes fremover. Der er blevet drøftet meget
frem og tilbage, om det overhovedet har været rentabelt for klubben, at udleje lokalet? Det har bl.a.
medført en masse tid og arbejde for de involverede. Den store udfordring har bl.a. været, at lokalet
er blevet booket lang tid i forvejen og har derfor ofte voldt os store problemer, da klubben selv har
stået og skulle bruge lokalet. Derfor er det fra d.d. vedtaget, at lokalet ikke kan lejes fremover.
10. Eventuelt:
 DGI møde: Tirsdag den 21, februar kl. 16.30-20.00 med spisning imens.
 Udarbejdelsen af den nye hjemmeside er sat i gang.

11. Næste møde:
 Tirsdag den 21. februar kl. 16.30– hvor vi starter med DGI møde og spisning og slutter af med
bestyrelsesmødet.

HUSK AT FÅ NOTERET NEDENSTÅENDE DATOERNE FOR
BESTYRELSESMØDE:

TIRSDAG DEN 21. MARTS

KL. 18.00

TIRSDAG DEN 25. APRIL

KL. 18.00

TIRSDAG DEN 23. MAJ

KL. 18.00

TIRSDAG DEN 20. JUNI

KL. 18.00

