Referat fra styremøte i LBK, 13/1-14.
Sted: Vanvikanhallen
Tilstede: Bård, Roger, Ole Even, Marit, Anders og Stine.

Sak 1: Onsdagstreninger
Diskusjon rundt grensen for antall spillere, nivå, alder ….
Kan kretsen bidra med noen treninger for de eldste? Bård sjekker. Hver fjerde trening (f.eks. første
onsdag hver måned) blir forbeholdt de som har høyest nivå, bestemmes av trenerne. Også spillere
fra andre klubber inviteres hit.
Ellers fortsetter vi hver onsdag, ingen blir dårlige av trening.. Alle SKAL bli skikkelig svett!

Sak 2: Treninger
Leksvik: 22-25 unger på mandager. Lite med en trener, Anders må få med en ekstra (Fredrik, Espen,
Roger Lerstad….)
Vanvikan: Barn mandag, noen nye nå etter Borgar hadde «Badminton i skolen». Fortsetter med
torsdag (voksen, men familie hvis plass) og søndag(familie).

Sak 3: KM 25.-26.januar.
Teknisk arrangør: NTNUI.
Kiosk: LBK. Marit sender ut liste.
Bankett? Ålesund må bestemme om det blir…bør ha et alternativ med «varm mat». Bård sjekker!

Sak 4: Økonomi
Ca. 50,000- i banken når stort sett alle regninger er betalt.
Bør få ordnet med flere sponsorer; Bunnpris, Mekonomen…
Egen sponsor til Ina/Silje til Danmark? Hvor mye sponser klubben? Kan Kretsen bidra med noe av
utgiftene til dette? Bestemmer at de betaler kost selv og en egenandel på 800,-, og at klubben
betaler utlegg til Jens dersom han kan være med (avventer hvordan NBF har organisert seg).

Sak 5: Frivilligkafe i Leksvik
Russisk middag….

Sak 6: Racketplay / Sport Modern
Vurdering av ny avtale eller stå fritt? Er det plass for begge? Vil prisene stige hvis den ene blir
enerådende? Best uten en avtale?
Da kan vi selv finne det som er billigst… Mest racketer, og veldig lite klær på Racketplay….
Kommer tilbake til dette når avtalen går ut!

Sak 7: Klubbdress
Anders får snart nye brosjyrer så vi nok en gang kan se om vi finner en i svart/ hvitt vi kan gå for!

Sak 8: Sommerleir
Petter Svendsen hovedtrener, Runa, Borgar, Jens? med…. Samme uke som sist… Kokken er med…
Vedtak: Går for Sommerleir 2014 i Vanvikan!

Sak 9: Fosentreffen
Leksvikhallen 22.mars!

Sak 10: Årsmøte i LBK
Prøver på en dag før Fosentreffen!

Sak 11: UBM
Sotra 25.-27.april
Hvor mange skal delta fra LBK? Jens/ Anders må plukke ut de utenom «4-banden» og Erlend som skal
få delta? Forutsetning at de deltar på onsdagstreningene!

Sak 12: Retningslinjer for støtte
Revideres før neste sesong

Referent: Stine Falkfjell

