
Pedesker Idratsforerung

v/Irene Espersen

Bestyrelsesmsde d. I - 10 - 2013 kl. 19,00 i klubhuset

Grest. Steffen Munch.

Dagsorden

Kasserer

Fodbold

Gymnastik

Sponsorer

Banefly

Atletik pi Skolen

Cykling

Eventuelt

Nreste msde dato.



Pedesker ldrctsforemng

v/Irene Espersen

Bestyrelsesmsde d. I - l0 - 2013 kl. 19,00 i Klubhuset

Til stede er Flemming - Preben - Cathie - Irene - Lisbet . Som Gest Steffen Munch.
Fravrer uden afbud Jytte Jensen.

Fodbold. Det kniber med tilmeldinger til indendsrsfodbold i vinter,pga. Dirlige tider i
Hallen. Vi har spurgt om andre og bedre tider.
Ul l og Ul3 piger er tilmeldt.

Gymnastik: Fordder lBarn er ikke deltagere nok, men vi giver det en chance mere og ser
Om der ikke kommer flere nreste gang.
Putteholdet 96? fint.

Der er foresporgsmil om vi kan lave noget med cykling , samt atletik sammen med skolen.
Vi er 6bne for alle nye tiltag. Sa bare kom. Hvis det kan lykkes , vil det v&re dejligf.

Banefly: Vi taler med Steffen Munch om lejekontrakt pi arealet ved skolen , til ny
Fodboldbane. Der er ingen problemer i det, Vi er stort set enige.

Eventuelt: Marianne Stopper med rengoring af klubhuset med s&sonens udlsb.
En ny skal findes til fordret. .

Nreste msde d. 6 - I I - 2013 kl. 19.00 i klubhuset

Cathie laver kaffe.
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Pedcsker ldrctsforcrung

v/Irene Espersen

Bestyrelsesmode d. 6 . ll - 2013

Dagsorden

Sidste msdereferat godkendes
Sidste msdereferat gennemgis

Kasserer

Fodbold

Gymnastik

Fest

Sponsorer

Baneflyt

Eventuelt

Julefro,kost

Neste msde



Pedesker Idretsforerung

v/Irene Espersen

Bestyrelsesmode d,6- 1l - 2013 kl. 19,00 i klubhuset

Til stede er Flemming - Preben - Irene - Lisbet - Cathie.

Banefly: Lejekontrakt med Steffen Munch om leje afjord til fremtidig Fodboldbane

Er nu underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.
Kontrakt med pLE om anlreg af fodboldbane er nu ogsi underskrevet af alle

Bestyrelsesmedlemmer.

Sidste msdereferat godkendes.

Sidste msdereferat gennemgas.

Vi har stadig ikke fbet bedre haltider, men vi hiber endnu.

Vedr, Cykling og atletik: Her er intet nyr

Fodbold:Halledelse d.8 - 12-2013. Dermangler folk.

Gymnastik: putteholdet ksrer fint. Forreldre/barn har ikke deltagere nok. Er nu stoppet.

o. t t . I I - 2013 Msde i ldrretsradet. Lisbet tager med.

Juleafslutning i gymnastik d. .17 -12-2013 kl. 15,15 til kl. 16,30'

Vinterferie statei A. q -3 -2014 ogder er afslutning for s&sonen d.25 .- 3 -2014.

Vedr. Reparation af gymnastikredskaber foretages i samarbejde med skolen.

Sponsorer: De sponsorer der modtager billeder af spillere i sponserettai bliver altid glade. Det er

Noget vi skal fortsrette med.

Bakkalsbet: Vi hiber og beder til at Hanne vil hjrelpe os igen i2014-

Evt.
Julefrokost for bestyrelsen d. 29 - l1 - 2013 ..

Kort msde kl. 18,00 Hvor nreste msdedato findes . Spisning kl- 1830.
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