Bestyrelsesmøde BIF

Bramming den 3.maj 2016

Dagsorden den 03.05.16
Til stede er:
Marianne Averhoff, Peter Uhrenholt, Anne Katrine Habekost, Inge Habekost

1. Evaluering af generalforsamlingen: En god og givtig generalforsamling, med en positiv
indstilling.
2. Stormøde aflyses, og der sendes besked til udvalgene om byfest og næste års ledergruppe via
conventus. (Peter)
3. Facebook budget: Anne Katrine skal styre budget, så der er hold i på økonomien. Anne Katrine
undersøger hvad det koster at booste opslag og hvordan man betaler.
4. Status fra foreningskoordinatoren - Har sendt mail ud, ang. At vi søger personer som skal være
ansvarlige for opdatering af facebook. Han fået en henvendelse fra Poul Bjerrum, som fortæller
at de er meget aktive på facebook. Vi tager fat på udvalgene i den nye sæson, og beder om
listen på hjælpetrænere og Anne Katrine tager kontakt til dem. Der etableres et årshjul, som
Anne Katrine starter på til august.
a. Rygepolitik. Anne Katrine har lavet et udkast som sendes på mail.
b. Skilteudvalg. Anne Katrine træder ind i skilte udvalget i stedet for Daniel. Der
afholdes møde i skilte udvalget, og Anne Katrine kommer på maillisten
c. Genforhandling af infoskærmsponsor. Peter sender materiale til Anne Katrine,
og hun følger op på dem, som skal fornyes.
d. Dropbox: Koder mm sendes til Anne Katrine og Inge
5. Rengøring i pavilion (har fået en mail fra håndbold, at der var meget beskidt, før de kom til
arrangement med overnatning) Der har været rengøring seks gange i år, og vi er
opmærksomme på hvordan der ser ud. Vi aftaler med Ritas rengøring hvornår der gøres rent,
og vi offentliggør det i klubben og henstiller til, at ting og sager som står på gulvene bliver
flyttet.
6. Byfest 2016: Peter er til møde 4. maj. Flemming sender byfestplanen ud til alle udvalg.
7. Ledergruppe næste år. Der skal findes nye medlemmer til hovedbestyrelsen, måske Inge
fortsætter. Når Peter skriver ud til udvalgene, vil han bede om navne på evt. emner til nye
medlemmer til hovedbestyrelsen, evt. dem selv.
8. Eventuelt:
1. Anders Kristensen fra DGI spørger om vi Evt vil tage en snak med Billund IF, de har
samme koncept som os, mangler ideer til hvordan klubben køres.
2. Nyt Koncept Bevæg dig for livet, der kan være nye ideer. John Hansen har kontaktet
Peter ang. Et samarbejde mellem Fortunaskolen, Ungdomsskolen og BIF.
9. Næste møde: 13.06.16 kl 18.00

