REFERAT FOR

CBS SPORTS

BESTYRELSESMØDE

Fredag d. 24. juni 2015 kl. 18.0021.00, CBS Sport klublokale, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg
Referent: Patrick
Dirigent: Stine
Deltagere: Sandra, Mikkel, Britt, Stine, Linda, Patrick, Derya og Joachim
Afbud: Frederik, Cecilie

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på opgaver
Bestyrelsesagenda
Er oprettet i Drive. Der mangler at blive kommenteret på agendaen.
Ny hjemmeside
Enighed om at medlemmer skal oprette sig igen på den nye platform, i stedet for at vi skal flytte
profilerne.
Ikke alle nyheder skal flyttes, der laves i stedet et arkiv over gamle nyheder.
Stadium
Resterende bonus fra Stadium er delt ud til sportsgrenene. Sportsgrene har fået deadline til 1. august til
at melde tilbage hvilke udstyr mm de ønsker at købe for pengene.
3. Status fra bestyrelsen
Fodbold rykker op – tillykke.
4.Status fra direktionen
Campus Relay
Bliver afholdt 20. september.
Der skal findes frivillige til dagen.
Tilmelding skal åbnes i august.
Student Society Day:
Der bliver ansøgt Activity Pool om en Sky Dancer, som kan bruges til events ude og inde.
Sport Day
Ny idé til Sport Day, hvor forhallen er opdelet i fire områder: Sportsgrene, trænere/sportsansvarlige,
frivillige og ledelsen.
Sportmaster
Der er lavet en Excel bestillingsfil. De sportsansvarlige skal udfylde ark med de produkter de skal bruge.
Skal besvares inden ultimo juli.
5. Status på rekruttering
Marketing manager
Ny marketing manager er findet.
HR manager
Opslag og rekruttering startes i forbindelse med intro.
Society manager
Udsættes til Sport Day.
IT kompetence
Udskydes til efter efteråret.
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6. Intro
Der blev orienteret om planen for intro.
7. Sponsor
Lukket punkt.
8. Uddannelsespulje
Udkast til retningslinjer for uddannelsespuljen blev gennemgået.
Der er afsat 60.000, til 2016/2017. Dette er et engangsbeløb. Der kan afsættes penge i budgettet
fremover, således at puljen kan opretholdes efter beløbet er opbrugt.
9. Sportmaster
Der er lavet pakker med tøj til de frivillige.
Bestyrelsen anbefaler at benytte Sirius til kamptøj. Core kan også benyttes.
10. Frivilligliste
Frivilliglisten skal opdateres.
11. Revideret budget
Det reviderede budget blev gennemgået, og det blev godkendt med rettelser.
12. Fastsættelse af næste mødedatoer.
08/08 – kl. 18.00
13/09 – kl. 18.00
13. Eventuelt

Mødet sluttede 21.30
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