Bestyrelsesmøde: 16-12-2014
Deltagere: Peter, Daniel og Marianne
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budget 2015
Økonomipost
Pengeinstitut skift
Festuge
SEPE vedr. skilte i hallen og afregning
DGI årsmøde
Diverse: Medlemsindberetning + Unglederpris

Ad 1) Budget 2015
Mindre korrektion fra Motion til forventning 2014.
Uændret budget på bundlinjen i henhold til generalforsamlingen.
Foreningskoordinator.
Indtægter sponsorater. Ingen har budt ind på dem.
15% tilbudt afdelingerne – Volley/kidsvolley/Livsstil interesseret?

Infoskærm overskud? Ca. 35.000 kr.
Kontrakter. Skilte giver overskud i år 1 = 2014.
Lene sender rykker til dem der mangler at betale.
Et par stykker har ikke fået faktura.
Forespørgsel af udvalg, om der er nogle, der vil tage kontakten til sponsorerne for
gentegning og dermed få andel i overskud på 15 % af indtægterne.
Anslået værdi 5.000-6.000 kr.
Honorering af ledergruppen:
Ledergruppen har besluttet, at arbejdet skal honoreres med en dækning af
omkostninger. Første gang december 2015.
Daniel retter budget 2015.
Marianne udarbejder blanket.
Dropbox adgang: Peter beder Flemming om at oprette Daniel og Marianne.
Repo til hallen, tilskuerpladser. 35.000 kr. Beslutning bør tages af aktivitetsudvalg.
Deadline 2 uger for svar. Peter sender forespørgsel til aktivitetsudvalg. Desuden
Pt. overskud 15.000 kr. i hovedafdelingen. Hertil kommer overskud fra byfesten på
150.000 kr. Desuden 15.000 retur til udvalgene pga. reduktion af medlemsgebyr fra
60 kr. til 50 kr. pr. medlem i 2014.
Dvs. tilbagebetaling. Bogført i henhold til budget 2014 iflg. Lene.

Ritas rengøring 937,50 hver tredje uge = 16.000 kr. pr. år incl. rengøringsmidler.
Pt. undersøges mulighed for alternativer.
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Ad 2) Økonomipost
Ledergruppen arbejder med flere løsningsmodeller
Ad 3) Pengeinstitut skift
Beslutning er taget om valg af Skjern Bank, som også er bakket op ved
økonomiudvalgsmødet i november måned.
Dokumenter underskrevet af bestyrelsen.
Skjern Bank hovedkonto: 7780 2191047 gældende fra 1. januar 2015.
Døgnboks instruktion kan gives ved henvendelse til Skjern Bank.
Ad 4) Festuge
Budget 2015 er modtaget.
Budget følger årsresultat 2013-2014.
Årsresultat 2014 på 300.000 hvilket giver 150.000 kr. til både Bramming IF og
Bramming Boldklub.
Festudvalget arbejder på forbedringer på lys området med lokale kapaciteter.
Bemandingsplan for BIF koordineres også i 2015 af Flemming
Ad 5) Kontakte SEPE vedr. skilte i hallen og afregning
Daniel har fået mails fra Lars Madsen, SEPE lm@sepe.dk
Kopier af salgsbreve.
Betingelser for reklameskrivelser.
”Kære idrætsforeninger i Bramming Kultur og Fritidscenter.
I forbindelse med retningslinjer for udlodning af provenuet for salget af
reklameskiltene i Bramming Kultur og Fritidscenter ønsker vi, at sammensætte en
arbejdsgruppe af brugerne i Bramming Kultur og Fritidscenter.
Hvis I har interesse i at være en del af denne arbejdsgruppe og I ønsker indflydelse
på forretningsorden og dermed hvad pengene skal bruges til bedes I sende mig en
mail inden 31. december 2014.
På forhånd tak.
PS. Til orientering har Daniel Jensen fra BIF allerede sat sit kandidatur til rådighed.
Lars Madsen
College- og salgsansvarlig
Telefon 76114233
Mobil 24248731”

Ad 6) DGI årsmøde
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Torsdag, den 27. november 2014 kl. 19 i Grindsted.
Peter deltog sammen med Henrik Eriksen fra gymnastik.

Ad 7) Diverse: Medlemsindberetning + Unglederpris
Marianne og Marianne har lavet oprydning af dubletter i Conventus primo december.
Marianne laver medlemsindberetning senest ultimo januar 2015.
Marianne søger guide i Conventus.
Action: Marianne
Husk: Emner til unglederpris senest 1. februar 2015.

***Næste møde: Tirsdag, den 3. februar 2015, kl. 19:00***

