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Deltagere 
 

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

Senior - Hanne –  Fodbold - Hans 
 

Badminton- Kurt Volley – Jan Løb – Erik 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

Tilføjet et enkelt punkt 

Referat  
 

Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren. 
 

Venter til generalforsamlingen 

Nyt fra Formanden. 
- Aftalte timer med hallen 

 
 
 
 
 

- Kostvejledning og ”slankehold” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Facebook  BIF adm 
 
 

 
Hallen har godkendt at vi får 450 sponsortimer. Vi 
skal når den nye kassere er sat ind i tingene aftale 
hvordan vi registrerer dette. 
Ny kasserer i hallen er Mie Grønnegaard 
Haltimerprisen i det kommende år er 85 kr./time. 
  
Der er snakket med Tina Thorsing, som er 
interesseret i et samarbejde med BIF. 
Der skal sendes mail til Tina samt Helle og Hanne 
ift. til et opstartsmøde i foråret. 
 
Helle har snakket med Line om måske at sætte 
noget i gang allerede nu?  
Tænker at invitere Tina, til at komme en enkelt 
gang, som en præsentation? 
 
Rikke har brug for hjælp til at få sat 
administratorer på – kontakter Kristian Graff. 

Nyt for sponsorudvalget. Håber på et par nye, afventer tilbagemelding 
3 sponsorer har endnu ikke betalt for 2018 
 

Nyt fra Hallen Egnsfesten er der ikke taget stilling til. 
 

KORT nyt fra alle udvalg 
 

- Håndbold 
 

- Senioridræt 
 
- Fodbold 

 
- Badminton 

 
- Volley 

Venter til generalforsamlingen 
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- Løb 

 
- Gymnastik 

 
Bøgebjerg messen evaluering 
 

Positive tilbagemeldinger 
Regnskab viser overskud på ca. 12.500 
Ris og ros mail skal udsendes 
Aktiviteter, der kan trække folk i hallen efter 
frokost 

Egnsfesten skal den fortsætte? 
 

Afventer hallens tilbagemelding 

Haltimer 
- Har alle fået indgivet ønsker 
- Er der tider der skal laves om? 

 
Ønsker sendes til Rikke på ny 
Fodbold / håndbold ?? 

Foredrag med Mette fra Alene i vildmarken 
- Hvad skal vi have på plads? 
- Hvem er tovholder ift. Antal af tilmeldte 

osv? 
- Hvad skal der bruges af hjælp på dagen? 

 

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 
Projekter + lærred, stole 
 
 
Indgang + evt. hjælp til Stig 
Mette har sat plakater op diverse steder. 
Mette har talt med Det Rigtige Faaborg, for at få 
noget omtale den vej 
Mette kontakter Diablo 
Rikke har sat foredraget på Sydfynskalenderen mm 
 
Opdatering 23. april  

Punkt fra sidste møde der ønskes diskuteret 
Opslagstavle 
Billeder af bestyrelse 
 

 
Næste møde 

Nye Hold til sæson 2019-2020 
Svømning/Vandgymnastik 
 
 
 
Natur-træning 
 
Kids Volley 
 
Fodbold 

 
Hanne kom med forslag, har forslag til instruktør 
brug af Faaborg Svømmehal 
Aftalt, at Hanne lufter det til Senioridræt 
 
Jan og Hanne som instruktører 
 
Hvis det er muligt at få tid i hallen. 
 
Er startet samarbejde med de yngste i SFO 
Samarbejde med børnehaven starter senere. 

Bierfest Alt materiale kommer tirsdag 
BIF står selv for opsætningen i år. 
Hjælpelisten er udleveret til Senioridræt 
Starter onsdag kl. 12 
Baren kommer først onsdag kl. 17. 
Stig har lovet at lave et skilt ”Bogebjerg Stathalle” 
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Patronbælter med lodtrækning 
Der kommer en musikalsk ûberraschung 
Der er pr dato solgt 540 billetter 

 

 

Næste møde 15. maj 2019 kl. 19.00 


