Bestyrelsesmøde d. 25/2-19 kl:19:00
Deltagere

Formand - Rikke

Senior - Hanne –

Fodbold - Abdi

Næst F. – Morten afbud
Badminton- Kurt

Sponsorudvalget Annette
Godkendelse af dagsorden

Kasser - Kurt

Håndbold - Mette

Volley – Jan

Løb – Erik - afbud

Gymnastik – Helle

Referat
Nyt fra Kassereren.
Nyt fra Formanden.
• Valg af hjertestarterkursus: udbyder blev
DGI – vi skal have afsat en dato til dette
• Opdatering af hjemmesiden – hjemmesiden
gennemgåes i forholdt til om alle har rettet
henvendelse til Thomas
• Facebook – Christian har nu gjort mig til
medadm. for Bøgebjerg If´s side – Hvad skal
vi bruge den til?
Fondssøgning – DGI´s pulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brugdgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-sforeningspulje
Nyt for sponsorudvalget.
•

Nyt fra Hallen
• Opgørelse af sponsor timer fra 2018-2019
(vi har 450 timer, Hvad bruger vi?)
• Timeprisen falder – skal vores sponsortimer
stige?
• Der er bestyrelsesmøde tirsdag d. 26/2-19
for hallen – Morten skal have en afgørelse
med fra BIF.
KORT nyt fra alle udvalg
- Håndbold
-

Senioridræt

-

Fodbold

Godkendt
Sendes til Thomas Gerber som ligger dette på
hjemmesiden.
Regnskabet fra 1 jan 2019 og til nu er
gennemgået.
Hverdags undervisning fra kl. 17-22. I Sept.-Okt.
Gennemgået, Mette tager lidt tilføjelser/rettelser
med til Thomas.
Abdi melder selv ind med fodbold.
Nyheder, opstart, kampe,
Mette undersøger lidt nærmere med at kunne
bruge kalenderinfo?
Rikke får øvrige relevante personer sat ind til at
kunne tilføje på siden.
Fodbold og gymnastik søger

Opsigelse fra Svendborg Synshal
Rikke melder 450 timer ind til Michael, så må vi
se, hvad hallen svarer.
Alternativt noget omkring kravet om dobbelttimerne.
Kurt tjekker hvor mange timer der opkræves for
til: Egnsfesten, Bierfest og Bøgebjergmessen.

Børnene taber alt, Herrerne vinder alt, damerne
taber/vinder. Der er mange i gang, der er kommet
8 nye voksne fra Ollerup/Skerninge.
Der er kommet et par nye, så nu er der 44 med på
holdet.
U12 pigerne er færdige med stævne, de sluttede
på en 2. plads.

Bestyrelsesmøde d. 25/2-19 kl:19:00

-

Badminton

-

Volley

-

Løb

-

Gymnastik

-

Bordtennis

Bøgebjerg messen
• Rettelse af infofolder – har alle sendt til
Annette med rettelser
• Har alle meldt ind ift. Vagter til
Bøgebjergmessen.
• Hvad skal vi have med på standen ved
Bøgebjergmessen?
• Konkurrencer?
•

Indslag i løbet af dagen

Haltimer
• Fordeling af timer til sæson 2019-2020
• Tilbagemelding af timer skulle have været
d. 14/2-19
• ”Sponsortimer”, hvordan gør vi ret praktisk,
så Hallens Kasser er opmærksom på dette?
• Nye tiltag?
•

Se vedhæftet skema

U12 pigerne starter op med 7 mands-hold, prøver
at få et samarbejde i gang med Korinth.
Seniorerne træner holdet på skift, de er 14-16
personer til træning hver gang.
Niels Nielsen fra DBU har hjulpet med at få lavet
en årsplan, pigeraketten mm.
Hans og Abdi har lige været på kursus.
De vil prøve at satse på børnehold fra 2-4 år.
Pigeraket den 12. maj, DBU kommer med alle
materialer.
Tænker at starte fitness-fodbold for +35 efter
sommerferien.
Samarbejde med skolen i idrætstimerne.
Der er 3 hold i gang, de 2 hold ligger i bunden, de
ældste seniorer klarer sig godt.
Maja har overtaget børnetræning.
Sommerbadminton fra 1. april.
Er nu 20 spillere. Gruppen er ved at være i den
ældre ende. Nok de ældste, når de er til stævner.
1.holdet klarer sig lige i B-rækken. 2.holdet har
ikke vundet endnu, men de hygger sig.
Sæsonen starter på mandag.
Håber alle starter op igen.
Sæsonen slutter til påske.
Sommertræning med Jump og power
Har ikke været så stabilt siden jul.
Annette retter og trykker.
Se plan
Påklædning gerne i kamptøj/klubdragt
Tøj – Bierfest, opslag mm
Antal bordtennisbolde i glasset?
Hvad vejer ?
Skattejagt for børnene? (Helle/Abdi)
Sports-tegning til lodtrækning

Zumba
Kostvejledning – Kost og motion (diætist)
Ideoplæg fra Hanne, Helle og Rikke.
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Egnsfesten skal den fortsætte?

Afventer tilbagemelding fra Hallen.

Foredrag og events?

Tager det op, hvis der skulle komme en og gerne
vil fortælles om et eller andet.
26. marts 2019 kl. 18.30

Generalforsamling
Evt.

-

Badmintonbold mobilpay

Punkt til næste møde

Næste møde 26. marts 2019 kl. 18.30.
Conventus brugere kl. 17.30

Helt ok, Stig udleverer først boldene, når beløbet
er overført.
Opslagstavle – Billeder m.m.

