Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19.01.17
Marianne Averhoff, Peter Uhrenholt, Vibeke Rosenberg, Anne Katrine Habekost, Inge
Habekost.
1.
2.

Godkendelse af sidste referat, referatet er godkendt
Planlægning af generalforsamlingen
1. Dato - skal være i marts måned





den 29.03.17 kl. 19.00
Marianne skriver til Ugeavisen som indsætter det i avisen den 7. marts.
Inge sender invitation ud til samtlige medlemmer, med besked om at lægge
årsberetning på hjemmesiden.
Jane Bjerrum har indvilget i at være revisor.

2. Annonce i ugeavis senest 14 dage før
3. Beretninger fra alle udvalg på hjemmeside senest 8 dage før den 22.03.17
4. Ledergruppe sammensætning på Vi søger med lys og lygte efter en folk til
bestyrelsen hjemmeside senest 8 dage før
5. Forslag til ungleder: Der skal forelægge forslag til Ungleder senest den 01.03.17


3.
4.

Pokalen hentes hos Rasmus af Anne Katrine og leveres til indgravering hos
Pecani. Inge sørger for bestilling af” check”

6. Ordstyrer Arne Mortensen Anne Katrine bestiller vin
7. Forplejning: Kaffe og kage
Resultat af foreningsundersøgelse - skal det med på generalforsamling? Anne Katrine
fremlægger det
Økonomisk overblik - status på regnskab.



Vi foreslår at kontingent bliver på nuværende niveau. Vi har besluttet at alle
frivillige ledere mm hver får 2 biografbilletter mm.
Aktion Marianne opretter en konto med kort hos Skjern Bank, som udstedes til
Anne Katrine. Indestående 5.000kr.

Medlemsindberetninger: det foretages af Lene fra DGI senest 31.01.17
Ledergruppe efter generalforsamling: Peter kontakter udvalgene
Skal vi have en aktivitet "Passiv medlem af BIF"? Vi lader punktet vente.
Samarbejde Skole/Forening den 1. marts kl 19-20.30 på Bakkevejen Anne Katrine er
tilmeldt
9. Udviklingsplan af Bramming Kultur- og Fritidscenter: Anne Katrine og Vibeke
deltager.
10. Næste møde:
11. Eventuelt: Kontaktet af mulige sponsor. Anne Katrine kontakter ham inviterer til et
møde med håndbold, Peter Gissemand, motion Poul Bjerrum og gymnastik Terese
Hurton.
5.
6.
7.
8.

