Bestyrelsesmøde d. 1/10-19 kl:19:00
Deltagere

Formand - Rikke

Næst F. - Morten

Kasser - Kurt

Senior - Hanne –

Fodbold - Abdi

Badminton- Kurt

Volley – Jan

Håndbold – Mette
- afbud
Løb – Erik

Gymnastik – Helle

Sponsorudvalget –
Annette - Afbud
Godkendelse af dagsorden
Referat
Nyt fra Kassereren.
- Gebyr i Sparekassen

Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på
hjemmesiden.
Sparekassen annoncerer flere gebyr. Det menes
dog, at flere banker vil følge efter. Vi beholder
sparekassen for nuværende

-

Gebyr Mobilpay

Nu er der kommet fast gebyr på mobilpay på 49 kr
om mdr. Der er stadigvæk gebyr på 0,75 pr
transaktion.

-

Regnskabet

Regnskabet er gennemgået

Nyt fra Formanden.
- Samarbejde med skolen, skal det
udskydes?
- Uddeler til Bøgebladet: Rute: Fjællebro

Dette udskydes til efter jul.
Der er fundet en. Morten kontakter ham.

-

Der mangler stadigvæk at komme cpr-nr på Dem der mangler afleverer til Rikke senest om 14
nogle af vores trænere til søgning af
dage.
børneattester. Disse skal medbringes til
UT.

-

Borgerbudget, nogen der har lyst til at
være med?

Nyt for sponsorudvalget.

Nyt fra Hallen
- Fakturering af spinningstimer.

Der er fremlagt mailen fra Halldor ift. til en person
fra Vester Aaby til borgerbudget. BIF har ingen
forslag til en person der kunne hjælpe.
Afbud fra Annette.
Obs til næste møde evt. at lave forhandlinger
omkring bander med Sparekassen.
Der er booket 5 timer som er tidligere aftalt. Det er
ok. Mie kan evt. tage kontakt til Helle.

-

Faktura fra lille boldbane.

Er sendt fra Mie.

-

Kode til Hallen. Nogen der mangler?

Det er vigtigt, at alt bliver booket. Det er
conventus der styrer låsesystemet.
Der skal tages kontakt til Stig ift om det er ok at
booke lokaler. Både Stig og Helle booker.
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KORT nyt fra alle udvalg
- Håndbold

Afbud fra Mette.

-

Senioridræt

Mix senior 40-45 personer
Smarttræning – er aflyst, der var for få tilmeldte
Vandgymnastik – 19 medlemmer. Mange er nye i
klubben

-

Fodbold

Alle hold er kommet godt i gang.
Der er U14 piger – U14 Drenge – Herrer.
Bold og leg er i gang – det er forældrene, der tager
over.
Der er godt med træner.
Der mangler oprettelse af fodboldhold til
kontingent.
Der skal oprettes et hold for Bold og leg til 0 kr. På
Børnene skal tilmeldes og oprettes.
Abdi tager dette med videre.

-

Badminton

Sommer badminton korte i AUG. Også. Der er i år
ingen børnehold. Antallet af voksne er det samme
som sidste år. Der er omkring 13 senior om
formiddagen til badminton. Det er ikke de sammen
der spiller om aftenen.
Focus for nuværende er at øget antallet at voksne
spiller. Der er fået materiale hjem fra DGI.

-

Volley

Der er kommet et børnehold. Der er udvidet
træningstider til også om fredagen. I år kommer
der 3 stævner til hallen. Opfordres til at brede
budskabet om børne volley

-

Løb

De samme 14 er kommet igen + 3 nye.

-

Gymnastik

Mange til muskeltræning. Jumper er godt i gang.
Gymnastikken er også startet i gymnastiksalen.
Yoga er også kommet igang

-

Sund for livet

Der er en lille lukket gruppe som er kommet godt i
gang.

Multikontingent:
- Skal dette fortsætte?

-

Kan det betale sig?

Multikontingent beholdes for medlemmerne. Det
bibeholdes 3 multikontingenter til hver udvalg. Der
må dog gerne overvejes om der er behov for alle 3.
Det kan godt betale sig for klubben at tilbyde
multikontingent
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-

Skal kontingentet sættes op.

-

Thomas G ønsker multikontingent for hans
arbejde med hjemmesiden og infotavlerne

Uddannelse af træner:
- Hvem er meldt på uddannelse

- Hvornår starter uddannelserne
Hvad gør vi med trænere i klubben?
- Skal vi have kontrakter på vores trænere?
Bøgebladet:
- Socialt indlæg
- Hvad skriver vi generelt i Bøgebladet.
Foreningsservice.dgi.dk
Julefrokost med Hallen d 6/12-19 i Bowl´n´fun

Der skal nu betales for juli mdr. Det skal rettes i
reglerne for næste sæson.
Der tages stilling til evt kontingentstigning efter
nytåret til sæson 2020-2021

Thomas får et multikontingent.
Bestyrelsen har et ønske om at der bliver lavet en
aftale omkring deadlines for indlevering og
udgivelse til hjemmesiden.
Vi ønsker at Thomas komme med et udspil til
dette. Så det kommer til at passe ind i hans tid og
planlægning.
Birgitte på Jump kursus sidste weekend i oktober
2019
Ruth kommer på spinnings kursus i jan/feb 2020
Line er tilmeldt på kursus i oktober 2019
Tina er meldt på kursus med start dec 2019
Jan og Hanne kursus i naturtræning i november
2019
Fodboldtræner/ungdom på C 1 kursus. Forår 2020

Det kan tages kontakt til DGI ift kontrakt til
træner? Erik tager kontakt til dem.
Punktet tages med til næste gang.
Tages med til næste møde.
Skal opdateres årligt ved sæsonstart. Det er
formanden/udvalgets opgave at gør det for egen
idrætsgren.
- Der skal gives besked inden på mail inden
d 4/10
Kurt, Abdi, Helle, Kurt,

Næste møde er d. 12/11-19
Indkommende forslag til dagsorden sendes senest d. 4/11-19.
Tage kontakt til Annette ift. Mikkel Larsen som gerne vil være med i sponsorudvalget.
Strøm til lys ved multibanen. Dem fra Fester Aaby.
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Budget skal være indgivet til bestyrelsen inden 1/12
Julehygge 2/12
Generalforsamling

Varsling til ugeavisen i forholdt til takkeannoncer ift. sponsorer.

