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Deltagere 
 

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

Senior - Hanne   Fodbold - Hans  
 

Badminton- Ole  Volley – Jan  

Gymnastik – Helle 
Afbud 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Referat  
 

Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren. 
• Hvad har coronatiden betydet for BIF´s 

økonomi? 
 

• Er der kommet svar fra DGI´s ansøgte 
puljer for kompensation? 

• Dato for generalforsamling 
•  

 
Mange af kontingenterne er kommet ind. Kun 
enkelte multikontingenter har pauseret deres 
kontingenter 
Der er ikke kommet svar endnu 
 
17/9-20 kl.19 

Nyt fra Formanden. 
• Hvordan har folk taget imod den nye 

corona-restriktioner? 
 
 

• Økonomi/kontingentsatser. Er der 
nødvendigt at hæve dette? 

• Haltider for kommende sæson 20/21 
 
 
• Brugen af Bøgebladet til information  

 
Badminton, spinning og powerline er kommet i 
gang. Live jumping er i gang.  
Det fungerer med omklædningsrum. Mange kører 
hjem.  
 
 
Det er svært at få tiderne til at gå op. Rikke laver et 
udkast og sender ud. Alle giver besked retur. 
 
Brug Bøgebladet og hjemmesiden.  
 

Nyt for sponsorudvalget.  
 

Nyt fra Hallen 
-  

 
 

KORT nyt fra alle udvalg 
 
Vil i tage dette med i overvejelserne 

• Herunder hvilke hold der oprettes til 
kommende sæson 20/21. 

• Træner situation 
 
 

- Håndbold 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Damehold i serie 4. Herrehold hvis der er 10.  
Nyt ang. Kortbane – DGI har kontaktet Mette. 
Mette og Jannie træner damerne.  
Morten L står for herrerne 
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- Senioridræt 
 
 
 
 
 
 
 
- Fodbold 

 
 
 
 
 
 

- Badminton 
 
 
 
 

- Volley 
 
 
 

- Gymnastik 
 

Mandag vandgymnastik 
Tirsdag naturtræning 
Onsdag lidt inden i sæsonen– smarttræning  
Torsdag senioridræt 
Hanne skal fortælle om smarttræning v. 
ældresagen i Faaborg 
Der er træner til alle hold. 
 
Senior Herre  
U15 fodbold piger efter sommerferien 
Børnefodbold efter sommerferien. 
Damer (18 stk) 
Indendørs: Herrer/damer og børn. 
Træner er på plads 
 
Mandag motionister, u15 og op efter 
Onsdag Fri træning formiddag  
Onsdag motionister, u 15 og op efter 
Træner er på plads 
 
Beachvolley er i gang 10-15 stk. Tirsdag. 
Tirsdag mix motion 
Fredag: Børn og mix  
Træner ? 
 
Børnegymnastik - gymnastiksal 
Yoga 
Spinning 
Jumping  
Powerline 
Herregym 
Damegym evt.  
Børnejump? 
Træner er på plads 

  
EVT.  

 Bestyrelsesmøde d. 12/8-20 kl. 19 
 Ønske om efterårscamp. F.eks fra 9-15 over 2 

dage. % overnatning.  
Aldersgruppe? 

Sponsorudvalget Annette har siddet alene de sidste mange år.  
- Annette vil gerne ud af udvalget. Går ud 

senest til nytåret 2021. 
- I forretningsudvalget regler står der, at der 

skal være en fra hvert udvalg.  
- Der skal gerne findes en fra hver 

idrætsgren, der kunne have lyst til at gå 
ind i arbejdet med sponsorudvalget til 
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næste møde. De skal være faste og 
stabile. 

- Husk at handle i intersport. Hvis det ikke 
kan fås i Intersport, må der spørges ind til 
andre butikker, men i samråd med 
Idrætsgrenen og Formanden. 

-  
- Skal det være muligt at henvende sig med 

en artikel til Bøgebladet hvis man ikke er 
sponsor i bøgebladet. Indtil videre kan der 
arbejdes med dette i det nye 
sponsorudvalg.  

 Der mangler en person til ruten i Diernæs 
  
  

 


