Bestyrelsesmøde: 07-10-2015
Deltagere: Peter, Inge og Marianne
AGENDA

1.
2.
3.
4.

Byfest evaluerings møde
Samarbejde mellem skoler og foreninger i Esbjerg Kommune
Ny hjemmeside
Budgetmøde
 dato
 hovedkassebudget
 medlemsbetaling til hovedkassen
 lokalebetaling
 medlemstilskud fra Esbjerg kommune
5. foreningskoordinator - er vi klar til at slå stillingen op nu?
6. Næste møde
7. Evt

Ad 1) Byfest evaluerings møde
P.O , Tommy, Flemming og Peter. Et godt møde.

Der er en aftale om hvordan pengene skal håndteres til byfest.
To mand følges til døgnboksen og aflevere pengene. Data og regnskab gemmes på en
sky, eller ekstern harddisk.
Der skal være evaluering med byfestudvalget, sidst i oktober.
Der skal kigges på bemanding af poster. Hvad skal ændres ? Tider, oprydning, mm

Ad 2) F Samarbejde mellem skoler og foreninger i Esbjerg Kommune

Der er udsendt en invitation til samarbejde mellem skoler og foreningerne den 20. oktober.
Inge og Marianne deltager seneste tilmelding den 12. oktober.

Ad 3) Ny hjemmeside
Ny hjemmeside forslag er tilsendt Peter, Marianne og Inge
I forbindelse med ny hjemmeside skal der indkaldes til opdatering for alle brugere. Tidspunkt
primo januar. Vi inviterer til lidt nytårskur med lidt mad og drikke.
Conventus aften i november. Vi inviterer alle ledergrupper, som selv sørger for at få de rette
personer med på denne aften.
Vi forsøger at prøve at gå ind på tablet, pc, ipad og telefon.
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Ad 4)

Budgetmøde







Ad 5)

dato - torsdag den 19. november kl. 19.00 i klubhuset. Peter bestiller lokaler,
Marianne laver invitation og sender ud via conventus.
hovedkassebudget - Marianne kommer med udkast til budget, sendes til
hovedbestyrelsen Bramming ligger langt under betaling i forhold til kommunernes
øvrige klubber. Der nedsat et udvalg til at bruge penge fra landsstævnet.
medlemsbetaling til hovedkassen - der sker en stigning i løbet af 2016, der bliver
regnet på hvor meget.
lokalebetaling . Ændring af lokaletilskud fra 5,5% til 13%. Det betyder ca. 50kr pr.
medlem.
medlemstilskud fra Esbjerg kommune 123 kr pr medlem under 23 år. Vi forventer at
det er uændret.

Foreningskoordinator - er vi klar til at slå stillingen op nu?

Har vi nok arbejde til en foreningskoordinator. ?
Har Lene modtaget aftaler fra infoskærm og sponsor aftaler. Marianne laver action. Hvad med de
skilte, - udløber de snart ? Vi skal have fat i en liste, hvem der har en 3 årig kontrakt og hvem der
kun har en et årig.
Det er op til udvalgene om de har lyst til at sælge reklameskilte.

Ad 6) T

Næste møde : Torsdag den 12. november kl. 17.30- 19.30

Inge køber kylling salat og medbringer

Ad 7) Evt.
Mobilepay til stævner og gymnastikopvisning - kan være en mulighed.

