Bestyrelses møde d. 6/11 kl:17:00
Deltagere

Formand - Rikke

Næst F. - Morten

Kasserer – Kurt

Håndbold - Mette

Senior - Hanne –

Fodbold - Kristian

Badminton- Kurt

Volley – Jan
Afbud pga ferie

Løb – Erik

Gymnastik – Helle

Sponsorudvalget Annette
Godkendelse af dagsorden
Referat
Nyt fra Kassereren.
Nyt fra Formanden.
- Møde med hallens bestyrelse

-

Kurser

Nyt for sponsorudvalget.

Nyt fra Hallen
Generalforsamling
- Mandag d. 6. november 2017
- Planer for aftenen

godkendt
– sendes til Thomas Gerber, som ligger dette på
hjemmesiden.
Kurt fremlagde opdateret regnskab fra 1.9.20176.11.2017.
Rikke bragte i forslag, at der afholdes et årligt møde
med halbestyrelsen omkring de arrangementer der
afholdes i fællesskab, der var enighed om at
indkalde til et møde i januar.
Forslag om at der tilbydes førstehjælp kombineret
med hjertestarter til trænerne, Hanne og Mette skal
på hjertestarterkursus den 22.11.2017 og melder
lidt tilbage til næste møde.
Der er kommet et pænt rekord beløb fra OK kr.
23.976,10.
Der er lige tegnet 2 nye aftaler og forhandles med
flere.
Der er intet nyt – de har først møde på torsdag.
Hovedbestyrelsen mødes kl. 17 og spiser sammen
På valg er i år: Rikke, formand – ønsker genvalg
Tina Marie Bruus, revisorsupp – ønsker ikke genvalg
Manuela Pedersen, supp – ønsker genvalg.
Referent – Annette har meldt sig
Ordstyrer – Rikke prøver at forhøre sig – Kurt Jensen
tager posten, hvis ingen anden melder sig.
Alle udvalg skal have beretning med
Der skal være afholdt årsmøde i alle udvalg inden.

Egnsfesten
- Kort evaluering

Regnskab endnu ikke færdigt, men Mette har en
fornemmelse om overskud, måske ikke stort.
Belysning (fra loftet / elektriske lyskæder /
stearinlys) for at skabe hygge kunne være et ønske.
Kan der gøres noget for at spare på leje af borde,
stole, service mm.
Hvad kan der laves af aftaler med musik mm.?
Bordformænd?
Hvad med solist / lille band til musikpauserne.
Hvordan får vi nævnt sponsorerne.

Bestyrelses møde d. 6/11 kl:17:00
Skovgårdsfonden – ansøgningsfrist 1.12.2017:
Faaborg-Midtfyn Kommune - udvikling:

Dart-klubben til opstart
Førstehjælp/hjertestarter kursus til trænerne
SMART-træning - kuffert

Hjemmesiden – opdatering

Nyhed om julehygge (Thomas)
HUSK alle kampe/stævner

Evt.
Morten
Mette
Julehygge i december
Helle
Næste møde - torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.00

Der skal findes ny omdeler til Pejrup
Skal der holdes loppemarked ??? kombineres med
messen ??? Tages op på et senere tidspunkt.
12. december 2017 kl. 18.30 – egenbetaling for
deltagere 40 kr. pr. voksen – 25 kr. pr. barn
Valgdagen 21.11.2017 – Spinning aflyses den dag

