
DGL 2000 – Referat bestyrelsesmøde d. 16.02.2014 

 
Sport: 

- Status på serie 5 og ny træner 
o Spiller og træner har skulle finde hinanden i opstarten, men begynder at 

blive bedre og bedre. 
o Fokus på klar og simpel kommunikation 
o Husk bredden – der skal være plads til alle 

- Mentor 
o Der er ikke igangsat noget endnu. 
o Der tages en snak med Nils – der skal ske action 
o Oplæg på: hvad skal en mentor gøre? Opsæt 3-4 retningslinier/opgaver 
o Der vælges 3 mentorer fra hvert hold (skal være klar uge 8) 

 Herved kan der tildeles en mentor allerede den første aften en ny 
er tilstede. 

- Generel opstart 
o 3-4 nye spillere til hver træning  
o stor fokus på dem som kommer  når de er der, må de ikke slippe os!! 
o Generelt god stemning 

- Piger: de har været få, men er også gået i gang tidligere end normalt. 
o Undersøg tilmelding omkring 7 vs 11 mands 
o JAI pigerne  via marc og JC, kan vi få fat i andre håndboldklubber? 
o FB opslag  vi skal have piger til klubben (Larsen – FB, Universitet) 
o Stort fokus her den næste måned 

- Betaling til trænere fremadrettet 
o Møde med Claus Christiansen 4 marts omkring sparring på træner, løn 

mv. 
- DS – krav i tilfælde af oprykning: 

o Indhegnet bane 
o 30 min før, skal opstilling afleveres til dommer 

- Brok til dommer 
o Evt. kort indlæg på træningslejr om vores ansvar/værdier som DGL’er 
o Gælder både spillere og trænere/ass.trænere 
o Næste træner møde, nyt med linievogter på serie 2. 

- Træningslejr 
o 42 tilmeldte – super flot med en mdr endnu. 

 
Sponsor: 
- Aktie update 

o Nuværende tidspunkt ca. status quo ift. seneste år 
o 17.2.2014 deles udstyrshæfter og aktier ud på træningsaftenen 
o ved salg 8 stk. = får man et klubhæfte 
o event: næste der sælger 3 aktier = 2 billetter til AGF 
o Fokus på aktiesalget. 

- Klubhæfte 
o Mikkel er ansvarlig 
o Salget starter i næste uge  

- Generel sponsor update 
o Guldhornene: potentiel barsponsor  henno rykkes for svar 
o Mulig trøje sponsor har meldt sig igennem Morten Møller 
o 2 hold mave: pris ca- 5-7.000 kr. med banner mv. 
o Købensvend.dk  sponsoraftale laves mellem Svend og Wagner 
o Aarhus Motion: DHL, Nykredit,  meldes ud på træningslejren 



 Mønster ringer til kontaktperson hurtigst muligt. 
o Team: nye personer er på vej ind – Leth, Louise og Buhl. 

 
Økonomi: 

- Årsrapport er underskrevet og udsendes d 17 feb. 
- Vedtægtsændring ift.: betaling af beløb over 1000 kr. og dankortoprettelse 

o Der skal ekstraordinær GF til 
o Indkaldes 19.30 10 marts i cafeteriet 

- Mobilepay og dankort oprettes efter 10 marts. 
- Idrætssamvirke 

o Vi prøver det af i 2014  
o Mathias melder ind 
o Larsen snakker med dem efterfølgende 
o Fondssøgning påbegyndes asap ift. kridtmaskine 
o Næste bestyrelsesmøde kommer de og laver oplæg 

- Kontingent 
o Rykker påbegyndes primo marts og træningslejr – alle på plads 1 april. 

 
Materialer 

- Container: Gøres 100% færdig i dag 
- Overtrækstrøjer i to farver på alle hold. 
- Materialeansvarlig video laves 
- Kridt: 

o 4000 kr. per år  person skal findes / Svend har mulig kontakt 
o maskine søges videre fondsmidler (Calle, Larsen og Mathias har bolden) 

- Hummel test 
o Første omgang er i gang 

 
Kommunikation: 

- Bustur: 
o 3 maj 
o JS og Serie 2 skal flyttes  
o Johan kontaktes med det samme / Larsen har bolden 

- Opstartsfest: 
o Pigerne skal arrangere 
o Lørdag 29 marts 
o Der følges op på Henno ift. Guldhorene. 
o Sted skal findes asap 

- Arr.ansvarlig 
o Tenge har meldt sig // 1-2 mere findes evt. 
o Bustur, aktionærarr., super saturdays i foråret. 
o Dertil arrangerer Serie 2 forårsafslutning, som også Tenge står for. 
o Forventningsafstemning med Tenge hurtigst muligt. 

- Komm.kanaler 
o FB 

 Al hold info, skal ind på det enkelte hold og ikke fælles-væggen 
 Afbud: til træner og ikke FB!! 

- Har du hørt, at 
o Næste bliver: Awards….jyllands bedste  xxx 
o Deadline:  1 marts – skal den ud til alle omkring klubben + medier 

- DGL præsentationsvideo 
o Filmes 8-9-10-11 maj 
o 8 maj træning / bestyrelsesmøde 



o vi investerer XX kr. til videoen 
o drejebog skal laves. Larsen har bolden 

- Like side 
o Besked i DGL gruppe  - ikke spille i DGL, flyt over i Like 
o Få venner, familie, kolleger mv. Til at ’like’ siden 

 
Evt. 

- Biler til kamp 
o Hvis 3 parts bil skal lånes, tages det med bestyrelsen inden 

- Næste møde ultimo marts/primo april. 
 

 
 
 
 
 
 


