Bestyrelses møde d. 21/6-18 kl:19:00
Deltagere

Formand - Rikke

Næst F. - Morten

Kasserer – Kurt

Håndbold - Mette

Senior - Hanne –

Fodbold - Kristian

Badminton- Kurt

Volley – Jan

Løb – Erik

Gymnastik – Helle

Sponsorudvalget Annette
Godkendelse af dagsorden
Referat
Nyt fra Kasseren.

Nyt fra Formanden.
- Fælles Facebookgruppe for Bøgebjerg IF –
er det vejen frem?
- Ansøgning af hallens pulje til
indendørsbander? Fodbold eller Hallen
Nyt for sponsorudvalget.
Nyt fra Hallen
Conventus
- Snak om opstartstidspunkt, formidling til
medlemmerne, infodage osv
- Oplæg fra Kurt og Helle

Jumping Fitness
- Der er søgt og modtaget 31.500 kr til
trampoliner.
- Tilbud gennemsgås, se vedhæftet.
Gymnastik
- Nyt tiltag fra Line
- Info omkring dette ved Helle.
Kontingentsatser sæson 18/19
- Alle bedes tage deres kontingentsatser med
for børn og voksne med til mødet

godkendt
-

Sendes til Thomas Gerber, som ligger dette
på hjemmesiden.
Regnskabet gennemgået.
Forslag til vedtægtsændring mht. til ændring af
regnskabsåret til kalenderåret udleveret, dette skal
forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
Kristian tager sig af opgaven sammen med nogle
som er gode til få det oprettet.
Venter med indkøb af bander.
HUSK at være opmærksom på fonde, når der skal
søges penge.
Opkrævningstidspunktet flyttes.
Ikke noget nyt siden sidste møde.
Link skal på hjemmesiden, før der kan ske
tilmeldinger mm.
Opstart pr. 1. september 2018.
Der kommer et indlæg i Bøgebladet med info til
medlemmer mm.
Kurt Laier sender skema ud til udvalgsformændene
til udfyldelse, hvorefter Kurt Laier opretter alle hold
i Conventus.
Der blev kigget på de modtagne tilbud.
Rikke tager fat i Jumping Fitness med spørgsmål og
giver en endelig tilbagemelding på den fulde pakke.
”Kom og dans” 50’er/60’er danse koncept.
Svendborg afdelingen starter selv op ved at leje sig
ind i hallen.
Måske der skal kigges på, at børneholdene gøres
nogenlunde ens.
Senioridræt sættes op til 350,- for de 8 måneder,
som træningen løber over.
SMART Training som løber over 15 gange tænkes
kontingent på kr. 200,-
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”Aflønning af træner og udvalgsmedlemmer”
- Hvordan gør vi?
Sponsoraftale 2018 – Fremvisning af tøj

-

Hvem skal have træningsdragter

-

Hvem skal have spillertøj?

Indkøb af rekvisitter til sæson 18/19
- Junior overtrækstrøjer
- Andet
Egnsfesten 27. oktober 2018
• opfølgning

Evt.

Yoga justeres, klar aftale med Lone.
Mulighed for gæster at deltage, mod betaling pr.
gang, f.eks. kr. 30 pr. gang. Kurt undersøger,
hvordan det kan tilmeldes/registreres/betales via
Conventus.
Gammel model drøftet og ændret på separat
dokument.
Rød t-shirt i 2 røde farver, sorte shorts
Klubdragt: Sorte dragter med hvid stribe – kort/lang
lynlås
Klubtrøje: Sort hoodie – kort/lang lynlås
Alle sender en opdateret liste til Annette –
tilbagemelding senest 26. juni.
Fodbold børn, håndbold U12,
Volley opsummeres
Meld ind til Annette
Venter til næste møde

Der har været møde.
Torben Bentsen og Marianne Winther tager sig af
sponsorgaverne
Elmer: Lyshøj Service – Service, borde og stole
Kent undersøger omkring ”stearin-LEDlys”
Mette tager sig af resten
”Shotspigerne” fra Bierfesten kommer et par timer.
Der er møde igen i august.

-

ændring af haltider torsdag for
ungdomshåndbold

16.30-18 Børnehåndbold
18-19.30 Bordtennis / Power-Line
19.30-22 Håndbold

-

Demensvenlig forening v. Hanne

Hanne går videre med at få foreningen med.

-

Den ene revisor har trukket sig

Kurt har skrevet sammen med revisorsuppleanten
Jon, som skal træde til.

-

Printeren til kassereren

Mette vender det lige med Thomas.

NÆSTE MØDE: Mandag den 20. august 2018 kl. 19.00

