Referat bestyrelsesmøde Bramming IF – Dato 11-11-2015
Deltagere: Inge, Peter, Marianne og potentiel ny foreningskoordinator
1. Ad 1) Godkendelse af sidste referat
Sidste referat ligger på den nye hjemmeside Referat godkendt.
2. Ad 2) Budget 2016 - hvad har vi modtaget, og hvordan ser det samlede budget ud
-

Forsikringer er gennemgået og er ok.
Budget er modtaget fra stort set alle afdelinger, og det gennemgås torsdag den 19.
11.15

3. Ad 3) Byfest status (PO og Peter har møde med Claus mandag)
-

Resultatet fra byfesten er kommet og vi det ligger på niveau med sidste år.

4. Ad 4 Hjemmeside status
-

Flemming er godt i gang med hjemmesiden. Han forventer at den er klar 1. december.

-

Møde ang. brug af conventus den 14. januar fra kl 19.00- 22.00

5. Ad 5) DGI årsmøde den 23. november kl 19 i Esbjerg - hvem deltager?
1.

Peter og Inge deltager

6. AD 6) Foreningskoordinator.
Aflaste bestyrelsen, opsøgende sponsor arbejde, udvikle foreningen, udvikle visioner, samarbejde med DGI,
opdatering af hjemmeside og FB, brug af Conventus, deltage i ledermøder, samarbejde med SEPE
En arbejdsdag pr. uge, men lige pt 10 timer pr mdr.
Koordinatoren fører selv regnskab, så vi kan så om vi har vi har skudt rigtigt ang. Timetal.
Koordinatoren forsøger at opsøge udvalgene med aktivitetskalender, så de bliver forpligtet til at
melde tilbage til koordinatoren.
Koordinatoren skal selv oprette et firma, men det vil vi i udvalget være behjælpelige med.
Vi har besluttet at ansætte ny foreningskoordinator pr. 01.01.16
7. AD 7) Næste møde 27.01.16 kl. 17.30
8.

AD 8 )

Eventuelt
Samarbejde med skolerne kunne evt. bestå af træner / leder uddannelse.
Evt. lave en pulje (økonomisk, hvor man kan ansøge) til at hjælpe de familier,
som ikke har råd til at sende deres børn til sport pga. økonomi.

