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Deltagere 
 

Formand - Rikke Næst F. - Morten Kasserer – Kurt 
Afbud 

Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Kristian  
 

Badminton- Kurt 
?? 

Volley – Jan Løb – Erik 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

godkendt 

Referat  
 

– sendes til Thomas Gerber, som ligger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Kasseren. 
 

Regnskabet underskrevet 

Nyt fra Formanden. 
- Valg af repræsentant til halbestyrelsen  

 
- Dart-klub 

 
 
 

- Opgaver i udvalgene 
 

 
Marianne Winther træder ind 
 
Erik informerer om, at tanken er at starte Dart op 
som en aktivitet, hvor man betaler når man 
kommer. Midler tænkes søgt via FMK 
 
Husk at fordele arbejdsopgaverne, det kan også 
være medlemmer, forældre eller lignende der 
træder til. 

Nyt for sponsorudvalget.  
Der ligger forespørgsel på bestilling af 

- Fodboldtøj til børneholdene 
- Refleksbånd til løberne 
- Klubdragter – bestillinger hos Annette 

senest den 10. oktober 2017.  
 

Nyt fra Hallen Michal har lige været til møde med FMK omkring: 
-  halbooking,  
- uddannelse til ”special” hold (rehabilitering) 

 
Der arbejdes på lakering af halgulvet. 
 

Bøgebjergfesten 
- Evaluering 

 
 
 
 

- Budget/regnskab 
 

 
Festen har givet overskud trods et mindre deltager-
antal end håbet. 
Skal det fortsat være 2 dage? Eller 1 dag 
Måske det kunne kombineres med sidste skoledag 
 
Der blev ca 8.500 til deling mellem foreningen og 
hallen. 

Egnsfesten 
- Er der brug for hjælp og til hvilke ting? 
- Arbejdsopgaver 
- Fordeling af opgaver 
-  

 

 
Mette har lavet en hjælperliste, som er udleveret. 
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Generalforsamling  

- Mandag d. 6. november 2017 
- Planer for aftenen 

 

 
Hovedbestyrelsen  mødes kl. 17 og spiser sammen 
På valg er i år: Rikke, formand – ønsker genvalg 
Tina Marie Bruus, revisorsupp – ønsker ikke genvalg 
Manuela Pedersen, supp – ønsker genvalg 
 
Referent – Annette har meldt sig 
Ordstyrer – Rikke prøver at forhøre sig 
Alle udvalg skal have beretning med 
 
Rikke aftaler med Stig omkring forplejning, kaffe/te, 
øl/vand, frugt og chokolade 
 
Annette sender opslag fra Bøgebladet til Thomas for 
opslag på info-skærmene og hjemmesiden. 
 
Der skal være afholdt årsmøde i alle udvalg inden. 

E-sport 
-  

Rikke har talt med Jonas herom, de vil starte med at 
lave  event den 21. oktober 2017.  

Bierfest Rikke spørger Kirsten om hun vil reparere 
 
Der har været møde i festudvalget. 
På mandag den 2.10.2017 er der møde med 
ambassadørerne. 
 
Bannere op flere gode strategiske steder 
 
Der arbejdes på at finde et bar-hold evt. via anden 
forening. 
 
Mette og Helle er ved at udarbejde ”køreplaner” 

Kasserne i hallen Det fungerer rigtig godt efter der er blevet ryddet 
op. 
Der mangler yoga-måtter og træningselastikker, 
Helle undersøger, hvor der kan købes og hvad de 
koster. 

Hjemmesiden - opdatering Alle opfordres til at tjekke – Thomas er behjælpelig, 
hvis der er nogle som er udfordret ved at gøre det. 

Multikontingent  Helle oplyser, at det ikke er gratis i juli, som det 
ellers står. 
Helle undersøger, hvad vi kan gøre. 
Udfordringen med DIBS er ændret, Kurt har fået det 
til at virke. 

Evt. 
- Spillertøj til U12 Håndbold. 
- Spillertøj til fodboldbørn 
- Sokker til fodbold herrer 
- Refleksbånd til løb 
- Klubdragter til trænere 

 
Rikke og Annette finder ud af det og får lavet en 
samlet bestilling. 
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- Julehygge med foreningen 
 

Afholdes tirsdag d. 12/12-2017 opstart fra kl. 18,30. 

  
 

Næste møde 6. november kl. 17,00 til mad og generalforsamling. 


