Bestyrelsesmøde: 15-06-2015
Deltagere: Peter, Inge og Marianne
AGENDA
1. Bemanding til byfest
2. T-shirts – bestillinger og slogan
3. Foreningskoordinator
4. Infoskærm annonce salg
5. Næste møde
6. Evt.

Ad 1) Bemanding til byfest






Sponsorcykelløb bliver evt. aflyst.
Mangler tilbagemelding fra håndbold.
Vagter back-stage.
Gennemgang af bemandingslisten. Der er stadig mange frivillige jobs, som mangler at
blive besat.
Opdateret bemandingsliste er sendt til alle udvalgsformænd.

Ad 2) T-shirts – bestillinger og slogan









Inge har modtaget bestilling fra Gymnastik 30. maj 2015.
Forslag til tryk på ryggen:
o Frivillig i BrammingIF.dk
o Vi har et godt fællesskab
o Der er også plads til dig!
Inge går ned til Per, SportMaster og taler om bestillingen, som snart kommer. Ca. 250300 stk. t-shirts.
Vi har to stk. t-shirts i str. L til at prøve.
Bestilling senest den 1. juli 2015. VIGTIGT! Pga ferie
BIF logo på brystet og SportMaster Logo på ærmet.
Evt. tre jakker soft shell eller neopren. Farve: Sort, blå eller andet. Inge undersøger.
Med Bramming IF logo og navn.

Ad 3) Foreningskoordinator


Til næste møde.

Ad 4) Infoskærm annonce salg




Daniel har været i gang og har solgt annoncer som 3-årige for de fleste.
Daniel laver opdatering til Peter.
Lene DGI sender fakturaer ud.

Ad 5) Næste møde


Onsdag, den 12. august 2015, kl. 19
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Ad 6) Evt.







Varme i pavillonen. Vi skal ikke booke via interbook – kun via Conventus.
Hvis man vil være sikker på at have varme på, skal man skrive til Hans Jørgen ved
Esbjerg Kommune via mail hjbr@esbjergkommune.dk
Peter laver info-mail til udvalgene.
Priser for husleje:
o 4.400 kr. pr. år for Klubhuset
o 327 kr. pr. år for håndbold
o 348 kr. pr. år for gymnastik
o Opkrævning kvartalvis bagud eller årligt i april måned.
Ritas rengøring kan ikke gøre rent, da deres nøglebrik er defekt.

