Referat B-møde den 11. december 2012 kl 19.00 - Hos Frederik L
Sted : hos Frederik
Deltagere: Cecilie E. Hansen .Christian Okkels, Jesper Breum, Frederik Langebeck, og Peter Björnvad
Agenda
 Sidste nyt
 Status på kørende aktiviteter
 Nye aktiviteter(kort information)
 Regnskab og Budget 2013
 Eventuelt
ad1)
Jesper havde deltaget ved dialogmøde med Roskilde kommune og en masse andre klubber omkring
partnerskaber. Her blev der skab kontakt til flere spændende klubber som vi kan lave samarbejde med i
fremtiden.
Nye indendørs træningsmuligheder hver torsdag på Sct. Jørgens skole - første gang torsdag den 3. januar
2013 kl 18.00-20.00 - så nu kan vi træne indendørs både torsdag og søndag, udover de udendørs træninger
vi p.t. har med træner (mandag og lørdag)
ad 2)
Konkurrencetøj kan nu bestilles - Peter B sørger for endelig bestilling hos Globalsport. Bestillingsvejledning
på hjemmesiden
Der er modtaget det nye udstyr, så vi nu har alle nødvendige redskaber til vores indendørs træning.
Stangspringsstænger forventes ankommer inden nytår så de kan benyttes til det 1. stævne den 5 januar
203 i Hvidovre
Der arbejdes videre med nye sponsoremner og fonde - Christian har bolden.
Peter B. arbejdere videre med muligheder for nye klublokaler
ad 3)
Frederik har afholdt møde med projektlederen fra Roskilde2Go, som var meget positivt. Frederik arbejder
videre med det praktiske.
Det blev besluttet at vi arbejder med at få et mangekampsmesterskab til Roar i 2013 - Jesper er ansvarlig
Der er ansøgt om et udviklingsprojekt med kommunale institutioner via roskilde kommunes udviklingsfond
(efter mødet er projektet blevet godkendt :-) ) - Jesper ansvarlig
ad 4)
Regnskabet for 2012 ser positiv ud, der er et mindre beløb som kan overføres til 2013 nye aktiviteter.
Ideer til budget 2013 blev drøftet - Peter B og Jesper arbejder videre med disse input til næste møde.
Specielt udgifter til nye klublokaler blev bragt op.
ad 5)
IAB
referent /Jesper

