
9. maj 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tilstede er:  Erik Schaadt 
  Jesper Wendell 
  Mogens Jensen 
  Christopher Søndergaard (ny) 
  Frank Blinkenberg (ny) 
  Isabella Capobianco (ny) 
   
Referent:   Christopher Søndergaard 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: 
   

Formand  Erik Schaadt 
Næstformand Jesper Wendell 
Kasserer  Mogens Jensen 
Bestyrelsesmedlem Frank Blinkenberg 
Bestyrelsesmedlem Isabella Capobianco 
Bestyrelsesmedlem Christopher Søndergaard 
 

I øvrigt:  Jesper Wendell Formand for træningsudvalget 
  Frank Blinkenberg Medlem af økonomiudvalget 
  Christopher Søndergaard Medlem af træningsudvalget 
  Isabella Capobianco Webmaster 
 
 
Følgende punkter er blevet debatteret: 
 
Generalforsamling 
Referat fra Generalforsamlingen d. 24. april er blevet godkendt og sendes nu ud på hjemmesiden. 
 
Hjemmeside 
Isabella er ansvarlig for hjemmesiden. Alle nyheder og aktiviteter, der er relevante for medlemmer, 
skal sendes til Isabella (codydk.ic@gmail.com), der vil lægge disse ud på hjemmesiden såvel som 
på Facebook. 
 
Bestyrelsen er blevet enige om at have ét fælles sted, hvor filer kan deles internt. 
 
Økonomi 
Bestyrelsen har aftalt, at regnskabet skal afstemmes månedligt, så det kan sammenlignes med 
budgettet. 
 
Bestyrelsen har stort fokus på at afvikle mellemværende med Truls. 
 
Processen med køb af bane 5 og 6 og salg af klubhus er speedet op. 



Ansættelse af trænere 
Ved ansættelse af nye trænere skal klubbens ansættelsesprocedure følges. I denne procedure indgår 
en forventningsafstemning. 
 
I forbindelse med ansættelsen af den kommende sportschef er det vigtigt, at der løbende vil blive 
holdt øje med økonomien. Det er en investering i klubbens fremtid, der vil sikre kvalitet for 
medlemmerne. Samtidig vil det være en nødvendig aflast af bestyrelsen. Erik sender snart en 
uddybende orientering omkring kvalitetssikring af træningen i klubben. 
 
Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemeldinger på de tiltag, der må være. I øvrigt er man altid 
velkommen til at tage kontakt til bestyrelsesmedlemmer, når man ser dem i klubben. Der vil snart 
blive lagt billeder af bestyrelse og trænere på hjemmesiden. 
 
 
Herrernes 2. hold 
Der er bred enighed om, at det skaber værdi at bevare herrernes 2. hold, da det matcher den 
udvikling, som klubben gerne ser. Holdet vil primært være for de seniorer, der endnu ikke er blevet 
veteraner, men vil også være en mulighed for de ældste af de juniorer, der vil noget mere. 
 
Sponsoraftale 
Erik videreforhandler kontrakt med mulig sponsor. Boldordning og dennes boldmærke vil ikke 
blive berørt. I øvrigt har Erik bemyndigelse til at forhandle prøveordning videre med WannaSport. 
 
 


