Bestyrelsesmøde d. 21/1-19 kl:19:00
Deltagere

Formand - Rikke

Senior - Hanne –

Fodbold - Abdi

Næst F. – Morten
Afbud
Badminton- Kurt
Afbud

Sponsorudvalget Annette
Godkendelse af dagsorden

Kasser - Kurt

Håndbold - Mette

Volley – Jan

Løb – Erik

Gymnastik – Helle

Referat
Besøg af projektleder i Sundhedsstyrelsen Karin
Ottosen

Godkendt
Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på
hjemmesiden.
Demensvenlig forening
Karin fortalte lidt om sig selv og projektet
Projektet er bl.a. omkring at bruge nogle af de
faciliteter der allerede findes, da der for de
demente borgere kan være langt i forhold til et
evt. demenscenter.
Hanne sørger for at give en tilbagemelding til Karin
Vi vil gerne have Bøgebjerg IF tilknyttet
www.demensrac.dk
Hanne vil gerne lave et oplæg til noget tekst.
Jan og Hanne overvejer kursus ”Natur, krop og
hjerne”.

Nyt fra Kassereren.
Conventus:
Hvem har ikke fået adgang, men har brug for det?

Regnskabet til underskrift.

Nyt fra Formanden.

Fastelavn
Hvem retter den lille skærm i hallen – trækker fra
hjemmesidens kalender – tal med Thomas
4 genforhandlinger, forventer at 3 fortsætter.
Få sponsorer har endnu ikke betalt sponsorat 2018

Nyt for sponsorudvalget.

Nyt fra Hallen

KORT nyt fra alle udvalg – udgår til dette møde.
- Håndbold
-

Senioridræt

-

Fodbold

-

Badminton

Abdi, Hanne, Birgitte

Der kommer nye huller til volley nettene.
Er i gang med at søge penge til skur til opbevaring.
Afventer svar fra kommunen omkring
motionscenter.

Bestyrelsesmøde d. 21/1-19 kl:19:00
-

Volley

-

Løb

- Gymnastik
Bøgebjerg messen

Generalforsamling
- Dato for generalforsamling
Bierfest
Haltimer
Skal egnsfesten fortsætte
evt.

NÆSTE MØDE 25. februar 2019 kl. 19.00
Primære punkter til dagsorden:
-

Haltimer
Bøgebjergmessen
Egnsfest
Evt. nye hold
Foredrag / Event ?

41 ud af 46 stande er booket
Lars sender en besked til Rikke om, hvilke opgaver
der skal findes hjælpere til.
26. marts 2019 kl. 19.30
Bestyrelsesmøde forinden kl. 18.30
Mette informerede kort
Mette har styr på folk til baren.
Udsat til næste møde
Ønsker sendes til Rikke senest den 14. februar
Eller skal der findes på noget andet ???
Beder hallen om deres kommentarer.

