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Deltagere 
 

Formand - Rikke Næst F. - Morten Kassere - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Abdi  
 

Badminton- Kurt  
Afbud 

Volley – Jan 
 

Løb – Erik 
Afbud 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget – 
Annette - Afbud 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Referat  
 

Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren. 
 

Foreløbig regnskab gennemgået. Intet at tilføje 

Nyt fra Formanden. 
- Hvordan skal vi afvikle de 450 timer fra 

hallen. 
 

 
 

- Kostvejledning og ”slankehold” – Tina 
Thorsing er tilmeldt 
Kostvejlederuddannelsen 
 

- Hjertestarter kursus fra 
hjertestarterforeningen – gratis. 
https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-
minutters-giv-liv-kursus/ 
 
 
 

- Bevæg dig for livet – gratis konsulentbesøg 
https://www.bevaegdigforlivet.dk 
 

- Haltimerne er medsendt i mailen og er 
sendt til Stig ift. godkendelse. 
 
 
 

- Nye Hold til sæson 2019-2020 
 
 
 

 
Hallen skal bede Mie om at noterede de næste 
450 timer. Næste gang hun trækker regningen. 
Regningen sendes til Annette. 
 
 
Først kursus til december. Slanke hold i Veflinge – 
se evt. dette. Der er søgt fond hos kommunen til 
nyt tiltag. 
 
 
Dette kursus godkendes sammen med der 
kommer en FYS til idrætsskader. Kristian Graff 
kunne være en mulighed.  – Abdi spørger Kristian. 
Alle træner (og udvalg) skal gennemgå dette. 
 
 
Kontakt Bevæg dig for livet – Hanne. 
Ja tak til et besøg. 
 
Haltimerne sendes til Stig – Hvem skal stille op 
idrætsgrenene – dette punkt skal med til Hallens 
bestyrelsesmøde.  
 
 
Vandgymnastik mandag kl. 10-11 
Slankehold 
Formiddagsbadminton 
Kidsvolley alder 7-12 år 
 

Nyt for sponsorudvalget. En ny sponsor  
Bøgebladet kommer d. 16/5 
Ift. Bøgebladet er det sidste gang at denne gruppe 
uddeler. Herefter skal de spørges igen. Eller der 
skal findes nye. 
 

https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/
https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/
https://www.bevaegdigforlivet.dk/
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Nyt fra Hallen Der bliver lavet nye huller til Volleynet.  
Der laves nye streger til Håndbolden.  
Gulvet får lak til sommer.  
Der er godkendt fra FMK’s økonomiudvalget 
penge til tilbygning. 
 

KORT nyt fra alle udvalg 
- Håndbold 

 
 

- Senioridræt 
 
 
 
 
- Fodbold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Badminton 

 
- Volley 

 
- Løb 

 
- Gymnastik 

 

 
Sommerferie. Alle starter op til August/september.  
Herre/damer prøver at træne sammen en af 
dagene. Der mangler træner til nogle af holdene. 
Der kommer flere ting ind under senior idrætten. 
Der kommer svømning. Der kommer 3 perioder. 
Prisen bliver 520 kr. Max 30 min. 12 deltager 
Smarttræning starter igen. 
Evt. nyt navn til senioridrætten. 
3 børnehold. 1 senior hold herre.  
Ungdommen er kommet med i Øens Hold – OB 
Et par spiller fra OB har trænet med børnene. 
Børnene har været bolddrenge til kamp på 
stadion.  
Fodbolde har været med til 2 OB kampe. 
Der starter trænerkursus for træner – Der fås 
penge fra Albanifonden til dette.  
Pigeraketten er kommet i gang. 
Til August opstartes samarbejde med SFO og 
Børnehaven. 
Formiddagsbadminton. Sommerbadminton går 
godt. Ingen børnebadminton.  
Banerne har fået nyt sand.  
 
Ingen nye. De er med i samløb og ”stævner”. 
 
Spinning, jumping og powerLine kører 
sommertræning til og med juni. Nye på yoga og 
herreholdet. 

Evaluering Foredrag Mette Mortensen 
• Hvordan gik det 

 
• Hvad skal gøres anderledes 

 
 
 

• Var der overskud? 
 
 
Nye forslag.  
 

 
Det gik rigtig godt. Dejligt at se folk som ikke 
normalt kommer i hallen.  
Billetten kan nok ikke gøres anderledes. Der skal 
dog ikke printe så mange ud. Evt kan vi selv lave 
billetter til udprint, hvor der er nummer på. 
Conventus kan ikke benyttes. 
Overskud foreløbig 4800kr.  
 
 
Hella Joof. Andres Agger, Sports person.   
Max 150 personer. 
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Egnsfesten skal den fortsætte? 
 

BIF foreslår at vi aflyser Egnsfesten. 
Vi vil dog prøve at lavet noget andet. 
  

Opdatering af hjemmesiden: 
• Bøgebladet på forsiden 
• Avisartikler  
• Mere aktivitet 

 
 
 

• Billetsalg fra hjemmesiden. 
• Infoskærmene 
• Facebook 

 
Det nyeste på hver gang. 
Kan ikke sættes på. 
Der må sendes tekst og billeder. Thomas sætter 
dette op. 
Der skal laves en skabelon til oplæg på 
infoskærmene og til hjemmesiden. 
Se tidligere i referatet. 
Hvor mange opslag må der være af gangen?  
Kristian har sat flere administrator på til facebook-
siden – Abdi hjælper Kristian med de sidste der 
mangler.  
Punktet om/beskrivelse af gruppen skal udfyldes. 

Punkt fra sidste møde der ønskes diskuteret 
Opslagstavle 
Billeder af bestyrelse 
 

 
Udskydes til næste gang. 

EVT. 
- Hanne - konf. Ifm. Smarttræning. 
- Bierfest 

 
-  

 
- Skaterbanen 
-  
-  
-  
- Hold skal oprettes i conventus – både inde 

og ude 
- Kurser ved DGI. 

 

 
Tager afsted. God tur. 
Evalueringsmøde: Alle var godt tilfredse. Der er 
nye tiltag/nye ting der skal forsøges. 
 
 
De sidste penge er i hus fra FMK. Der er indhentet 
tilbud fra 3 forskellige forhandler. Håber på at der 
er klar til at bestille i næste uge.  
 
Husk dette alle sammen 
 
Man kan tilmelde sig kurser og få tilsendt 
regningen, så man ikke selv skal betale. OBS 

  
  

 

Næste møde d. 14/8-19 kl. 19,00. 


