Beslutnings Referat
Bestyrelsesmøde NFH Supporter

Mødeleder: PHM

Tilstedeværende: Kim Larsen, Marianne
Harding, Heidi Jørgensen, Per H. Madsen,
Henning Petersen; Jens Hansen, Morten
Jensen, Jørgen W. Hansen.

Referent: PHM
Dato: 23. april 2022

Fraværende:

Dagsordensemner:

Konklusion:

Ansvarlig

Deadline:

Uheldet på Marielyst
2021

Uheldet på Marielyst, med den væltede
storskærm er overdraget til retslig
videreførelse – sagen forligt uden præjudice.

Per

afsluttet

Busser til udekampene

Ikke medlemmer inviteres med, det gøres mere
synligt om dette på FB og hjemmesiden.
Offentligt på FB supporter også. Marianne er
kontaktperson.

Per

For at få busserne fyldt op arbejdes der på at
Sponsorer og frivillige også kan komme med
busserne – til en betaling i lighed med ikke
medlemmer.
Arbejdsopgaver for
andre.

I den seneste tid har der været bud efter vores
arbejdskraft – senest var det Ørkenens Sønner,
hvor der skulle bruges en del hænder. Det er de
samme der siger ja hver gang, men der er brug
for flere. Vi udsender en forespørgsel til
medlemmer og hører om man kunne tænke sig
at være på en liste som vi kan kontakte når der
er brug for hjælp.

Per

Målaktier

Opgørelsen på hjemmesiden, man kan se antal
mål og beløbet det giver. På det tidspunkt
holdet er færdig i slutspillet skal betalingen
finde sted. Vi trækker lod blandt alle betalere
om fine sponsor gaver.

Per

Løbende

Indvielsen af Hal 4

Vi har en ide om at der arrangeres en turnering
med 4 hold – gerne med deltagelse af verdens
bedste klub hold fra Ungarn. Samarbejde med
Guldborgsund Håndbold, der holdes et
afklaringsmøde med formanden herfra.

Bestyrelsen
/arbejdsgrup
pe

løbende

Kim/Per
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Sæsonafslutning

Ingen aktivitet planlagt i år-

Bestyrelsen

Økonomi

Økonomien følger bestyrelsens estimater

Marianne

Aktiviteter

Olympiaden 2024 i Paris fre. 26. jul. 2024 –
søn. 11. aug. 2024. Såfremt kvindelandsholdet
kvalificerer sig til OL arrangerer vi tur med bus
til Paris. Hovedformålet er at overvære
Håndbold, men naturligvis også sight-seeing.
Vi er tilsluttet arrangements komitéen i Paris.

Bestyrelsen

Lågespillet 21

Der iværksættes ikke dette.

Bestyrelsen

Banko spil

Halles Cafeteria har et ønske om at vi sammen
afvikler et bankospil. Enighed om at undersøge
dette nærmere

Heidie Kirsten

Meddeles fra
bestyrelsesmedlemmer

Jens Hansen forslår at der til alle deltager på
slutspilles kampene (bus) gives én øl eller vand.
Besluttet,

Per

Generalforsamling 2022

Holdes på Sofieskolen torsdag den 25. august
2022 kl. 19:00. På valg til bestyrelsen er
Marianne – Morten – Henning og Heidie.
Morten og Henning ønsker, at udtræde af
bestyrelsen. Suppleanterne Jens Hansen og
Jørgen W. Hansen indtræder.

Bestyrelsen
– Per.

Næste bestyrelsesmøde

31. maj 2022 kl. 19:00 hos Kirsten Mortensen,
Markpibervej 10, Marielyst.

KM-HJ-PHM

Medio juni

Eventuelt
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