Bestyrelsesmøde: 12-08-2015
Deltagere: Peter, Inge og Marianne
AGENDA
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Hjemmeside opdatering / hacker angreb
Foreningskoordinator
Byfest økonomi
Håndbold "samarbejde" med Ribe
Ta' ud af avisen status
T-shirt status
Pavillion / dør status
Næste møde

Ad 1) Hjemmeside opdatering / hacker angreb
Vi har i sommerferien været udsat for hacker angreb. Flemming har genetableret
hjemmesiden og købt sikkerhedspakke.
Vi skal have en ny hjemmeside, som virker på tablet og mobiltelefoner.
Flemming kommer med indikation af pris på ny hjemmeside og tidsestimat og
midtvejssteps. Peter koordinerer med Flemming.
Lene fra DGI kan komme med forslag fra andre idrætsforeninger. Peter tager kontakt
til Lene.
Ad 2) Foreningskoordinator
Vi skal lave en definition af arbejdsbeskrivelse.
Brainstorming:
Sælge sponsoraftaler til hallen/infoskærm.
Kontakt til kommunen i dagstimerne.
Åbne op for pavillonen i dagstimerne.
Kontakt til ugeavisen.
Nøglebrik ansvarlig.
Udvikling af foreningen.
Sørge for at opgradere sig selv med jubilæum/fødselsdag
Alder 22-70
Erfaring med foreningsliv
Kreativ
Gode kommunikationsevner mundtligt og skriftligt
Sælger
Praktiker
En arbejdsdag pr. uge, ca. xx timer pr. måned, svarende til forventet x.xxx kr. pr.
måned.
Samarbejde med andre klubber?
Evt. opslag på vores egen hjemmeside og Facebook.
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Ad 3) Byfest økonomi
Vi ser frem til at modtage første udkast af regnskabet.
Der var godt besøgt til Byfesten. Dog torsdag aften regnede der, så der var ikke stort
ølsalg. Sildebord var fint. Fredag gik fint. Fredag eftermiddag med håndværkerfrokost
var bedre besøgt. Torvedag var fint. Lørdag aften var en stor succes. Søndag var godt
vejr på pladsen. Cykelsponsorløb var droppet i år.
Forslag: Melodi Grand Prix skal måske med igen til næste år.
Ad 4) Håndbold ”samarbejde” med Ribe
I foråret ville vi have for få U16 drenge til at danne hold. Vi overvejede samarbejde
med Gørding. Ribe henvendte sig til Bramming, da de heller ikke kunne stille hold.
Træningen foregår i Ribe. Spillercertifikater flyttes til Ribe, dvs. vi mister
medlemstilskud og medlemsgebyr gældende for 4-5 spillere. Til gengæld skal vi ikke
stille trænere og betale kampgebyr. Økonomisk set går det næsten lige op.
Ad 5) Ta’ ud avisen status
Var med i går den 11-08-2015. Dog ikke som midtersider.
Inge får sidste udkast fra Ugeavisen og sender til Peter og Marianne.
Ad 6) T-shirt status
T-shirts er klar til udlevering i Pavillionen. Peter sender reminder om afhentning af tshirts.
Ad 7) Pavillion / dør status
Martin Bjerrum vil gerne have en brik til døren.
Der er udskiftet følere og alarmer. Det har været en dyr proces med adskillige
fakturaer fra både LindPro og Blue-Tech.
LindPro har sat alarmen op.
Blue-Tech har trukket alt muligt andet EL også døren.
Ad 8) Næste møde
Onsdag, den 7. oktober 2015, kl. 19

