Referat SBK´s bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 17.00

Mødeleder: Michael Stage
Referent: Janne Mikkelsen
Tilstede:
Michael, John, Søren, Mette og Janne

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møder.
 Referater godkendt.
2. Indkommen post:
 Indkommen post, er videresendt til alle bestyrelses medlemmer.
 Ansøgning sendt til Lion's Klub, vedr. donation ifbm. deres 40 års jubilæum.

3. Team Skælskør – Slagelse:
 Holdet tabte desværre til Århus AB på hjemmebane men vandt på udebane imod Værløse.
 Alle VIP'er var inviteret til spisning på Harboes Bryggeri, til hjemmekampen mod Århus AB
tirsdag den 3/10-17. Vi vil gerne sige tusinde tak til Harboe, for et super hyggeligt og vellykket
arrangement og ikke mindst, den virkelig gode mad.
 Næste ligaopgør er på udebane mod Solrød Strand tirsdag den 7. november og vi spiller på
hjemmebane om torsdagen den 9. november mod Højbjerg.

4. Økonomi og sponsor:
 Økonomien i begge selskaber ser fornuftig ud.
 Vores vedtægter skal sendes til Sparekassen Kronjylland.
 Vi har desværre fået et afslag fra Slagelse Kommune, vedr. forhøjelse af vores
markedsføringsbidrag.

5. SSU:


2. holdet har desværre tabt alle deres kampe indtil d.d.

6. USU:


Der er tilmeldt en masse ungdomshold til holdturneringer i denne sæson.

7. MSU:
 Der er ligeledes tilmeldt en del motionshold til holdturneringer i denne sæson.

8. Kommende arrangementer:
 Generalforsamling afholdes i Skælskør Badminton Center d. 22/11-2017 kl. 19.00
 Næste ungdomsstævne afholdes weekenden den 16-17/12-2017

9. SBC:


Intet nyt at berette.

11. Eventuelt:
 Begge hjemmesider er ude af drift i øjeblikket og der skal arbejdes på, at finde helt nye domæner.
Charlotte Rønbøg er sat på sagen til, at løse dette problem hurtigst muligt.

10. Næste møde:
 Onsdag den 22. november kl. 18.00 med efterfølgende Generalforsamling kl. 19.00 i SBC.

HUSK OGSÅ AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN, TIRSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 17.00 TIL
MØDE MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST.

