Bestyrelsesmøde i MJVB 18. august 2018 kl. 14.30 i Sportscenter Ikast
Lone Godballe, Preben og Louise Dahlgaard, Kennet Rusbjerg (fra pkt. 2), Jørgen Donslund. Gæst ved punkt
3: Claus Bøllingtoft

1. Peter Juhl/FVBK inviterer til samarbejde mellem kredsene. Vi takker ja. Jørgen svarer.
2. Flæskestegsmøde i Funder – Vi prøver om det kan lade sig gøre 18. sept.
Jørgen kontakter Funderhallen og bestiller mad, invitation på alle – Louise hjælper med at indkalde
på FB
Dagsorden handler især om: Status på klubberne(bordet rundt) – sparring og udveksling af gode
ideer.
Niels Kliim inviteres med. Selv om han ikke er vært i år, er han jo stadig vores VD-konsulent, så han
har sikkert nogle gode tilbud.
Vi skal have en snak om U14: Teen-DM liger nu ved ved pokalfestival (en beslutning vi er lidt
lunkne overfor: Det ender nemt med at medaljer til DM i Teenrækkerne vindes af de samme
spillere, som vinder DM i U14).
3. Forsøgsordning med priser for klubber i MJVB i de kommende 3 år
Kontingent: Vort forslag er i grunden accepteret. Dog skal klubber med divisionshold og deltagere i
beachtoppen betale fuldt kontingent. Forslaget er at hold med mindre end 15 spillere betaler kr.
400 i kontingent og klubber med færre end 30 spillere betaler 700 kr. i kontingent. Øvrige klubbers
kontingenter er ikke berørt. Claus og Jørgen gennemgår i fællesskab de inaktive klubber, og aftaler,
om det giver mening at opkræve kontingent.
Kredsholdslicensen steg på repmødet til 2400. Den skal betales for hold i JS og DS.
Men forsøgsordningen fritager spillere i JS for personlig kontingent i de kommende sæsoner. 😉
Vi sætter kredsholdgebyret til 300 kr. så det kommer til at koste 2700 kr at spille Jyllandsserie i en
hel sæson.
Prisen pr. stævne for løst tilmeldte bliver 450 kr., hvoraf de 300 går til VD som stævne-hold-licens.
Mixhold : 800 holdlicens + holdgebyr 1200: I alt 2000/sæson. Ingen personlig licens.
4. Tilskud til trænerkurser i Ikast 1.-2. sept.
Vi giver 1000 kr. pr. mand til de første 3 tilmeldte pr. klub. Pengene fratrækkes på klubbens næste
regning.
5. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 25/9 som telefonmøde kl. 21.00
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