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Dato: Torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 i klublokalet Fyrtårn Tommerup 
        
Indkaldte:  Lars Voldsgaard, Mogens Mulle Johansen, Preben Huusom, 

Marianne Rasmussen, Ann-Marie Poulsen, Mogens Borne,  
Per Andersen, Torben Duus, Tommy Andersen 
 
Til drøftelse af pkt. 4 – Lars Mosberg og Ellen Nielsen 
 

Afbud:  Torben Duus og Tommy Andeersen   
       
      
Agenda: 
 

1. Referat fra 29. august blev godkendt. 
 
 

2. Kasseren orienterede om regnskabet. 
 
 

3.   1.  Ansøgninger fra THK U11.   
Ansøgning om 1.250 kr. til dækning socialt arrangement fremsendt på mail     
til bestyrelsen den 23/10. Beløbet er blevet bevilget. 

 
  2.  Ansøgning fra Herre Serie 2 (3. holdet) 
  Ansøgning om tryk med DBF logo på nyt spilletøj, beløb ca. 3000 kr. 
   Beløbet blev bevilget. – Vi ønsker ikke DBF logo på tøjet. 
 
 

4. Kommense arrangementer. 
1. Forslag: EM i Herrehåndbold, lørdag den 11. jan. kl. 18.15 spiller 

Danmarkmod Island, skal vi vise denne kamp på storskærm?, der er 
hjemmekampe i hallen denne dag, det er også Håndboldens Dag og THK vil 
derfor lave nogle håndboldaktiviteter i løbet af dagen, så der kan evt. 
afsluttes med spisning og håndbold på storskærm. 

    Forslaget blev vedtaget, arrangementet holdes i samarbejde med THK. 
    Preben taler pris m.m. med Fyrtårn Tommerup. 
 
2. Der også mulighed for et aftenarrangement torsdag den 27. feb. hvor THK 

3. div. spiller mod HC Odense kl. 20.15. 
     Det blev vedtaget at holde arrangementet med indlæg og spisning 
          inden 3.div. kampen.  Mulle finder en til at holde indlæg og vil spørge: 

1 Nicolai Jakobsen – 2  Jan Pytlich – 3  Carstn Albrektsen – 4  Trine 
Nielsen.    

 
 5.  Fynske Bank skal have en egenerklæring som alle bestyrelsesmedlemmer                                       

underskriver, som legimation skal der vedlægges kopi af kørekort eller pas samt 
kopi af sundhedskort. Alle bedes derfor medbringe kopi heraf eller pas/kørekort + 
sundhedskort så vi kan tage en kopi på mødet.  
      Alle afleverede kopi af ID. 
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 2.  Oprettelse af konto til THK elite. 
         Preben opretter en konto – Henrik Nielsen skal have fuldmagt til               

           kontoen. 
 
 

6. Eventuelt.  
                Energi Fyn støter klubber via ”FynskSupportEl” med 2 øre pr. kw, 
           Preben tilmelder Den Blå Flamme, hvis man vil støtte klubben skal  
                       man tilmelde sig på www.energifyn.dk                                                                                                                                                                      

  
                         Marianne undersøger om Assens Kommune vil støtte Ren Natur. 


