Referat SBK´s bestyrelsesmøde tirsdag den 20. juni 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.
 Michael og John har været til repræsentantskabsmøde i ligaforeningen og der afholdes et nyt
møde igen den 7. august.
 Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi ønsker at få etableret en App fra Data Sign. App'en vil bl.a.
tilgodese netværket for vores sponsorer og medlemmer. Mail vedr. dette vil blive videresendt til
alle bestyrelsesmedlemmer.
3. Team Skælskør – Slagelse:
 TS tabte desværre finalen mod Skovshoved. Men det skal dertil siges, at TS gav SH kamp til
stregen og det var en helt fantastisk finale. Så der skal lyde et stort tillykke til ligaholdet for deres
kæmpe indsat i denne sæson. Vi glæder os meget til,at se det nye hold på banen i september.
 Der mangler pt. kun 1 spiller for, at få næste sæsons ligahold på plads.
4. Økonomi og sponsor:
 Økonomien i begge selskaber ser fornuftig ud.
 Alle sponsorer vil blive kontaktet ang. fornyelse af sponsorat til næste sæson, når hele ligaholdet
er på plads.
5. SSU:


Der er ved at blive etableret et nyt fint 2. hold til næste sæson.

6. USU:



Joakim Bach er blevet ansat som hjælpende træner fra næste år.
Ser virkelig fint ud for USU, fra næste sæson også.

7. MSU:
 Holdet holder sommerferie, der er kun få medlemmer der sommertræner.

8. Kommende arrangementer:
 Der afholdes TS Camp i SBC fra søndag den 25/6 til torsdag den 29/06-17.
 Den første weekend i september afholdes der ungdomsstævne i SBC.
 Lørdag den 7. oktober afholdes der Efterårsfest i SBC. Der vil Max blive solgt 400 billetter i år til
denne succesrige fest.

9. SBC:



Uge 26 er der TS Camp i SBC
Hallen vil være lukket i uge 29 og 30.
Uge 29 vil I Service gå baderum efter og polere gulve
Uge 30 vil maler rep. streger i hallen og friske gange og døre op m.m.

11. Eventuelt:
 Skælskør hallen søger ny halbestyrer, intet udmeldt om erstatning for Knud endnu.
 Intet nyt at berette vedr. Challenge turneringen.

10. Næste møde:
 Tirsdag den 1. august kl. 18.00 – Janne vil forsøge, at finde en lille sandwich til dette møde.

BESTYRELSEN ØNSKER ALLE VORES SPONSORER OG
MEDLEMMER EN FANTASTISK SOMMER

