Bestyrelsesmøde: 16-09-2014
Deltagere: Peter, Daniel og Marianne
AGENDA
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Børneattester til afdelingerne
Budget 2015
Økonomipost
Pengeinstitut skift
Referat fra generalforsamlingen
kontakte SEPE vedr skilte i hallen og afregning
situationen i håndboldudvalget
eventuelt
- Fun Fredag

Ad 1) Børneattester til afdelingerne
Vejledning trin-for-trin
http://www.dgi.dk/faelles/arkiv/2007/12/12/hent-en-digital-boerneattest
Bilag 1: PDF-børneerklæring
Bilag 2: Vejledning til trænerne
Bilag 3: Excelarket til Lene med kode
Hvert udvalg gemmer underskrevne erklæring.
Excelark udfyldes fra hvert udvalg og sendes pr. mail til ”Køb Kontorhænder” ved DGI
Excelarket er låst med kode. Koden kan oplyse af ledergruppen og vil blive rundstedt
til udvalgene.
Udarbejd vejledning til træneren, der skal indhentes børneattest på. Trin-for-trin.
Træneren skal have NemID samt acceptere at modtage post fra det offentlige.
Når du modtager besked fra e-boks om at Bramming IF ønsker at indhente
børneattest, skal dette accepteres i e-boks.
Det er meget vigtigt, at procedure for indhentning af børneattest overholdes, da det
har store økonomiske konsekvenser, for Bramming IF.
Vi takker på forhånd fordi, du har valgt at være træner i Bramming IF.
Det skal aftales med DGI, at de f.eks. ugentlig ajourfører listen og sender til de
enkelte udvalg indtil, der er modtaget svar på samtlige trænere og ledere på
excellisten.
Såfremt der ikke er modtaget godkendt børneattest senest 1 måned efter dato for
ansøgning, vil konsekvensen være, at udvalgets praktikker skal rykke for svar.
Såfremt, der ikke er modtaget godkendt børneattest senest 2 måneder efter dato for
ansøgning, vil konsekvensen være, at træneren skal stoppe med øjeblikkelig virkning.
Peter sørger for opdatering af hjemmesiden.
Testes med et aktuelt udvalg inden offentliggørelse
Peter sørger for testpilot
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Daniel sørger for afstemning af procedure med DGI.
Ad 2) Budget 2015
Daniel tager kontakt til Esbjerg Kommune for afstemning af medlemstilskud.
Lokalebetaling.
Kursustilskud.
Foreningens udgifter.
Medlemskontingent til hovedkassen vurderes ud fra udgifter og indtægter
Pt. ca. 1.300 medlemmer.
Byfestoverskud. Endeligt regnskab for år 2014 er endnu ikke forelagt.
Estimeres til lidt højere end sidste år.
Infoskærm overskud. Mangler et par regninger.
Vi har 4 hængepartier, som vi følger op på.
Skilte giver overskud i år 1 = 2014.
”Købe kontorhænder” sender rykker til de tre hængepartier vi har.
Forespørgsel af udvalg, om der er nogle, der vil tage kontakten til sponsorerne for
gentegning og dermed få andel i overskud på x% af indtægterne.

Foreningskoordinator. Der budgetteres ikke med bemanding hele 2015.
Ledergruppens budget for hovedkassen fastlægges på næste ledergruppemøde i uge
43. Deltagere: Peter, Daniel, Marianne.

Mail til udvalgene fra Daniel.
Udvalgene vender tilbage med deres budgetter ca. 10. november 2014.
Budgetmøde ca. 20. november 2014.

Ad 3) Økonomipost
Vi arbejder stadig på at finde en ny kandidat
Ad 4) Pengeinstitut skift
Brev er udarbejdet af Daniel. Underskrift og afsendelse.
Ad 4) Referat fra generalforsamlingen
Daniel får underskrift af Løbner, scanner og sender til Peter.
Peter uploader til hjemmesiden.
Ad 6) Kontakte SEPE vedr. skilte i hallen og afregning
Ansvarlig Daniel.
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Ad 7) Status i Håndboldudvalg
Udvalget er pt ikke fuldt besat men har mange opgaver.
Elektronisk holdkort er nyt og kræver indsats.
Peter tilbyder deltagelse ved næste håndboldudvalgsmøde.
Ad 8) Eventuelt
Link til TV udsendelse med Daniel Jensen, interview omkring Bramming IF.
ESTV talte om at lave indslag om Fun Fredag – Peter kontakter udvalget.
http://www.estv.dk/foreningsinfo.php
http://www.estv.dk/index.php
Forum om udviklingen af Bramming. Jens Simonsen, Din Tøjmand har taget kontakt.
BIF deltager gerne i projektet.
Bramming IF trøje. Vi har ikke en fælles beklædning I BIF. Peter og SportMaster ser
på mulighederne.
***Næste møde: Tirsdag, den 21. oktober 2014 kl. 18:30***

