REFERAT AF CBS SPORTS BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 31. Maj 2016 kl. 18.0021.00, CBS Sport klublokale, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg

Referent: Patrick
Dirigent: Stine
Tilstede: Stine, Linda, Joachim, Britt, Mikkel, Derya, Melda, Sandra og Patrick
Afbud fra: Cecilie, Frederik
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Opfølgning på opgaver

4. Status i CBS Sport
Management
Den nuværende Marketing and Communication Manager er stoppet, og der skal findes en ny.
Sportsgrene
Sportsgrenene holder ferie og planlægger næste sæson.
Skaterhockey har svært ved at finde sportsansvarlig.
Fodbold er i gang strategiproces (23 år).
Event
Kontakt med Rene Steffensen angående dato for og afholdelse af Campus Relay.
Street fodbold blev aflyst, pga. for få deltagere.
5. Beslutning: Forretningsorden
Forretningsordenen blev diskuteret og tilrettet og kan underskrives i juni.
6. Orientering: Status på Google apps
Der er oprettet mailadresser til alle, og dokumenter er ved at blive flyttet fra dropbox til drive.
7. Orientering: Status på hjemmeside
Kontrakt for udvikling af eventmodel blev underskrevet.
Eventmodulet forventes at være kl 1. august.
Launch af ny website blev aftalt til 14. august.
Der blev diskuteret om der skulle knyttes en IT kompetence til management gruppen. Dette bliver
diskuteret videre på næste bestyrelsesmøde.
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8. Orientering: Status på rekruttering
Society Manger:
Vi har ikke modtaget nogen ansøgninger.
Vigtigste opgave er intropræsentationerne, der ligger midt august til start september.
Der blev nedsat en gruppe til at varetage denne opgave.
Marketing Manager:
Opslag lavet og kommer op en af de kommende dage.
Det blev besluttet at forsøge med sponsoreret reklame på facebook.
HR Manager:
Opslaget færdiggjort.
Slås op senere på sommeren.
Det blev besluttet at tilføje til opslagene at der forventes et ugentligt timeforbrug på 10 timer.
9. Orientering: Status på Djøf
Orienteringspunktet er lukket.
10. Orientering: Status på Sportmaster
Der er lavet et bestillingsark i excel, som er tilpasset til hver sportsgren.
Der skal også laves træningssæt, fan gear og frivilligtøj.
Der kan også laves casual wear.
11. Orientering: Status på økonomi
Orienteringspunktet er lukket.
12. Diskussion: Strategi opfølgning
Der er udsendt udkast til bestyrelsesagenda på mail.
Der skal laves en præsentation / håndbog om CBS Sport.
13. Beslutning: Opgaver fra equity workshop
Der skal udarbejdes retningslinjer for uddannelsespuljen, således at sportsgrenene kan begynde at
ansøge. Der er afsat 60.000 kr til puljen, som skal bruges over de næste par år.
Opgaven omkring udarbejde af en video for CBS Sport tildeles en ny Marketing Manager.
Ift udstyr til fanevents er der indtil videres givet et tilskud til køb af nye trommer.
14. Beslutning: Sportspuljen
Rugbydamerne har søgt om tilskud til billetter til Rugby VM.
Det er besluttet at tildele 150 kr. pr. person.
15. Beslutning: Uddelinger til sommerfesten
Der skal til sommerfesten uddeles vin til de trænere hvis hold er rykket op.
Basketdamer og håndboldherrer er rykket op. Fodboldherrerne kan rykke op.
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16. Diskussion: Dansk studenter idræt
Enighed om at deltage i mødet omkring genopstart af Dansk Studenter Idræt.
17. Fastsættelse af næste mødedatoer.
24. juni kl. 18.
18. Eventuelt
Mødet sluttede 21.30
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