Referat, bestyrelsesmøde onsdag 24/08 2016
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendes.
2. Økonomisk overblik
Marianne har printet 3 sider med overblik over de forskellige udvalg, og gennemgår det kort. Overskud på
184.585,63 kr. Gymnastik, volley har underskud lige nu, men får indtægter af kontingent her i efteråret og
så er der igen overskud. God egenkapital = sund forening.
3. Forberedelse til budgetmøde
Datoen skal sættes, invitationer skal sendes ud, der skal laves retningslinjer. Udvalgene skal komme med et
budget og plan for udgifter til året.
Datoen bliver: torsdag d. 17/11 kl. 19.00 – der inviteres til pizza kl. 18.30. Inge bestiller pizza, Peter
bestiller lokaler, Marianne laver invitationer. Ledergruppen mødes inden, hvor Marianne laver et oplæg til
budgetmødet.
4. Evalueringsmøde af byfesten for alle udvalg
BB og Byfestkomiteen vil gerne evaluere med BIF. Gerne et evalueringsmøde i slutningen af september. Alle
udvalg skal inviteres og hvis de har noget, de vil bidrage med kan de komme til mødet.
Datoen bliver: onsdag d. 21/09 kl. 19.00. Peter sender invitationer ud og reserverer lokaler.
5. Status fra foreningskoordinatoren
Anne Katrine afventer svar fra sponser til infoskærm, mails er sendt og AK følger snart op.
Hovedbestyrelsen sender ansøgning om måtter til tribuner – AK laver, sender til Peter.
FB opdatering: Indendørs aktiviteter er gået i gang ‐ link til Tag ud avis. Bemærk rettelse til håndbolds
træningstider, se træningstiderne på hjemmesiden. Opslaget boostes.
Foreningskoordinatorens løn diskuteres , bilag skal udarbejdes, husk kørsel.
6. Godkendelse af rygepolitikken
AK sender rygepolitikken til kommunen
Rygepolitikken lamineres med logo, og sættes op på opslagstavlen i Fritidscenteret og i pavillonen – Anne
Katrine ordner det.
7. Ledergruppens sammensætning efter næste generalforsamling
Der skal findes en afløser for Marianne og Peter. Peter vil godt fortsætte som konsulent et år. Marianne kan
altid kontaktes. Evt. Poul Bjerrum i stedet for Peter? Peter kontakter Ugeavisen, Poul kontaktes inden.
8.

Eventuelt
Marianne: mail omkring møde med brugere af fritidscenteret 12/9. Vi må gå ud fra at udvalgene tilmelder sig, hvis det
har interesse for dem – de har modtaget mailen.
Næste møde: torsdag d. 13. Oktober kl. 18.00

