
IMCC 1. bestyrelsesmøde 2023/24  onsdag den 15. februar 2023 kl 19 digitalt

# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt

0 Til stede: Erik, Lars, Villy, Morten, Søren

Afbud/Fraværende:

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

Ingen punkter

3 Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent

Regnskabet godkendt på generalforsamlingen. Kontingentopkrævningen udsendt. 56.000 kr. i banken lige nu inkl. 

13.000 kr. til Calpe-turen.

4 Kommende aktiviteter

Aktivitetsliste Laves efter klubaften den 6.3.2023.

06-03-2023 Klubaften med planlægning sæsonen og aktivitetsudvalg. Klubhuset er reserveret.

26-03-2023 Standerhejsning. Så går vi i gang igen. Start kl. 10:00. Pølser efter træningsturen. Erik reserverer klubhuset.

03-04-2023 Klubaften med første hjælp. Tilbagemelding fra aktivitetsudvalget.

01-05-2023 Klubaften.

05-06-2023 Klubaften.

30-04-2023 Grill efter træning

24-09-2023 Standerstrygning

5 Holdledere - status, nye medlemmer, mentorer mv.

Der skal holdes et holdledermøde mandag den 13. marts. Lars finder et mødested og sætter på Min Forening. 

Også orientering på nyhedsbrevet.

Der er et par nye medlemmer på beding. Kette spørges om at være mentor.

6 Opfølgning på generalforsamling den 6.2.2023

 - Referatet. Er underskrevet. Skal på hjemmesiden.

 - Beretningen lægges på hjemmesiden.

 - Regnskabet skal underskrives af Morten og herefter lægges på hjemmesiden.

 - Forsikring af indbo skal opsiges med det samme.

7 Klubhus

Der skal etableres lås på et skab.

Det undersøges om der kan flyttes skilt til at vise vej til klubhuset.

Det skal undersøges, om udhængsskabet fra det gamle klubhus kan flyttes til det nye klubhus.

8 Tøjbestilling - status



Søren tæller tøjbeholdningen op med henblik på at lave en liste til nyhedsbrevet, så medlemmerne kan se, hvad 

der kan købes.

Der sættes gang i en tøjbestilling med deadline den 5. marts.

9 Eventuelt

Intet.

10 Næste møder og generalforsamling

Kommende bestyrelsesmøder: 26-4 i klubhuset, 31-5 hos Villy, 2-8 hos Morten; 25-9 hos Søren, 22-11 hos Erik. 

10-1 hos Lars.


