Bestyrelsesmøde d. 2. september 2020
Sibirien

Jes Lysgaard til referent.
Best møde
Hjörtur, ida, Steffen, Lars A, Jes
Afbud Nicolai, Martin
John Carlsen , og Jørgen er indbudt som gæst

A Vi har fået en arv på 50.000 af et tidligere medlem til 3d skytterne,
Der er blevet købt bagstop til dyrene i kælderen,
Vi sætter en minde/tavle tavle op
B måtter er kommet og bliver bygget ind i stativerne
C Gratis DM til skytter, tænker at vi fremadrettet giver DM og SM
D grilvender er indkøbt til vores 75 års jubilæum

3 medlemstal 133 inkl. gæste medlemmer
Der er nye seniorerne og bueskolen trækker også nogle nye medlemmer

4 Corona – vi ved ikke hvad der sker, når vi går indenfor, men forventer, at vi fortsætter som nu.
Vi skal bruge mundbind til træning eller hvis der er mere end 10 personer i kælderen.

Jes laver en mail om corona vedtagelser

5 Fordeling af ansvarsområder

Se dagsorden
Oplæg:
Træningstider talent team
Mandag keglebanen 17-19 med træner
Onsdag 19-21 med træner
Fredag: fortrinsvis talent tema, 17- 19 ingen arrangementer lægges ind der.

De andre træningstider forbliver som de er nu

Ida: se dagsorden, Ida tager administrationen af medlemstal til BD og klubben, frem til næste gen.
forsamling. Ida tager til og frameldinger fra Nicolai

Nicolai: se dagsorden, får nøglen til postkassen

Jes: se dagsorden.
Vedr. fb siden skal der være oplæg til næste best. møde om hvordan vi bruger siden, det samme vedr.
hjemmesiden (Jes Laver oplæg)

Steffen: se dagsorden
Lars: se dagsorden, ansvar for kælderen
Jakob. Se dagsorden
Jes: administration: se dagsorden (sender bestilling til trænerne så de kan udlevere det købte i Shoppen)

Steffen: se dagsorden, affald fra containeren
Jakob: se dagsorden

Kælderen, der sættes en dørfjeder på døren (. Det er kun bestyrelse og få andre.
Jørgen laver en liste på hvem der bør have adgang til værkstedet.
Opslag i klubben med billede af ansvars havere på div opgaver. Som hænges op i klubben

6: opgaver
Se to do listen
Jes kontakter stadion inden d. 26 for at få dem til at slå græs inden d. 26. der skal kridtes baner op.
Husk kridt.
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