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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 
 

godkendt 

Referat  
 

- Sendes til Thomas Gerber, som ligger dette 
på hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren 
 

Regnskabet er sendt ud til bestyrelsen inden 
mødet, hurtigt løbet igennem, meget få 
bemærkninger. 
Kassereren har et ønske om at få nogle af 
foreningens konti lagt sammen, i første omgang 
lægges de konti sammen som ikke har direkte 
adgang til idrætsgrenene. 
Badminton har et ønske om at finde en løsning på, 
hvordan beløbet for fjerbolde kan indbetales 
direkte til konto – forslået at MobilePay kunne 
være en ide. 

Nyt fra Formanden 
-  

 
En lille opsang fra Rikke om at huske at sende 
punkter til dagsorden, både information og noget 
der skal træffes beslutninger om. 

Nyt for sponsorudvalget  
Alle sponsorer er lagt på den nye hjemmeside. 
Klubdragterne er kommet til Mette, Mette kigger 
på det lørdag og sørger for omdeling. 
Kamptøjet er bestilt, Annette skal lige have sendt 
de sidste tryk til Intersport. 

Nyt fra Hallen 
-  

 
Tagkonstruktionen skal testes omkring solcellerne. 
Julefrokost, Hallen vil gerne invitere BIF 
hovedbestyrelsen til fredag den 14. dec. ’18. 

KORT nyt fra alle udvalg 
- Håndbold 

Medlemmer og betalt kontingent 
 
 
 
 
 

- Senioridræt 
Medlemmer og betalt kontingent 
 

- Fodbold 
Medlemmer og betalt kontingent 
 

 
 
15-18 børn og 21 damer. 
Alle damerne har betalt og nogle af børnene. 
Herrerne spiller kampe, kontant kontingent, dette 
baseret på, at vi gerne vil holde på 
håndboldherrerne, selv om vi i år ikke har noget 
fast herrehold. De har ingen træningstider i hallen. 
 
18 til SMART træning - 38 til senioridræt 
De fleste har betalt kontingent. 
 
30 børn, 25 seniorer. 
Nogle mangler at betale kontingent. 
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- Badminton 
Medlemmer og betalt kontingent 
 

- Volley 
Medlemmer og betalt kontingent 
 

- Løb 
Medlemmer og betalt kontingent 
 

- Gymnastik 
Medlemmer og betalt kontingent 

 
7 ungdomsspillere, ?? seniorer. 
En del mangler at betale kontingent. 
 
14 spillere, afventer betaling til Conventus. 
 
 
14 løbere, alle har betalt i foråret. 
 
 
14 muskel, jumping 2x14, 12 herrer, 9 yoga 
Bordtennis 3-6 spillere 
Alle har betalt bortset fra herrerne og bordtennis 

BIF´s Nye hjemmeside 
 Har alle læst deres sider igennem på 

hjemmesiden på følgende links. 
http://cms15.upsys.dk 
 
Bruger: cms15.upsys.dk 
Kode: Boeg&345 

 Conventus 
 

 
Ønske om at hjemmesiden bliver lagt på alle info- 
skærmene. 
 
Håndbold mangler at gennemlæse teksterne 
Løb sender mail til Thomas i morgen 
Senioridræt har sendt rettelser omkring Conventus 
til Kurt. 
Badminton ændringer er sendt til Thomas 
Gymnastik er rettet 
Volley er sendt til Thomas 
Fodbold Thomas får en lang mail med ændringer 
Sponsor Mangler teksterne, sponsorerne er lagt 
ind. 
 
Hvem skal ændre på hjemmesiden fremadrettet? 
 
Hvor finder man kontingentreglerne på 
hjemmesiden. 
 
Kurt L. har nogle punkter, som han selv kontakter 
Thomas omkring. 
 
Tekst omkring Multikontingent: 
Hanne og Helle retter teksten til og sender den til 
Thomas. 
 

Demensvenligt Bøgebjerg IF 
 Resumé fra aftenen med Demens venligt IF 

 
 
 
 
 
 
 

 
Det var en god aften med ca 30 deltagere, heraf 5 
fra bestyrelsen. 
Vi fik bl.a. info om tegn på demens, hvad kan vi 
gøre for at gøre forholdene demensvenlige. 
Der blev lagt op til små workshops, hvor vi blev 
inddelt i grupper, hvor der skulle tages om, at vi 
som forening kunne gøre for at gøre foreningen 
demensvenlig. 
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 Hvad kan vi gøre i BIF Tager vi stilling til, når tiden byder sig. 
Børneattester 

 Alle idrætsgrene indhenter CPR nr på ALLE 
træner og udvalgsmedlemmer (CPR nr må 
ikke gemmes, så derfor skal de indhentes 
igen) 

Retningslinjer for ”aflønning” af  
træner/udvalgsmedlemmer  

 

 
 
CPR.nr. afleveret til Rikke. 
Badminton og håndbold sender til Rikke. 
 
 
 
Retningslinier ændret. 
 

Generalforsamling d. 8/11-18 
 Har alle udvalg afholdt årsmøde? 

 
Nej, men der er planlagt/indkaldt 
Badminton har afholdt årsmøde 
 
Dagsorden er lavet 
Vedtægtsændringer – Kurt har lavet forslag 

Nyt medlem til Halbestyrelsen 
 

 
Alle spørger i egen idrætsgren eller hos ”naboen”, 
det behøver ikke være en som er med i 
idrætsforeningen i forvejen. 

Ønsker fra fodbold 
 Bolde  
 Overtrækstrøjer 

 
 Indendørs træning 

 
Kristian sørger for at bestille 
Annette bestiller 3 juniorsæt i 3 forskellige farver, 
dog ikke røde 
Der er ledig tid onsdag fra kl. 15.45-16.45 

Egnsfesten 
 billetsalg osv 

 

 
Alt er klar, der skal bare sælges nogle billetter 
Senioridrætten gør klar til festen 
Mette vil gerne have en tilbagemelding om, hvem 
der kommer at hjælper med oprydning 

Ønsker fra badminton 
 Fugtskab til fjerbolde 

 
 
 
 

 Køb af fjerbolde 
 

 
Reparation vil koste 5-7.000 + moms 
Nyt skal vil koste 20.000 incl. moms og levering 
med fradrag af 2.500 for det gamle. 
Kurt J. bestiller og får regningen sendt til 
sponsorudvalget. 
De fjerbolde badminton gerne vil have kan 
desværre ikke købes i Intersport. 

Ungdomsudvalg på tværs af idrætsgrenene Rikke har spurgt hos nogle af de mødre, der har 
børn/unge i de forskellige idrætsgrene om de 
kunne tænke sig at lave en eller anden form for 
events for børne-/ungdomsholdene 
Enighed om at det skal prøves af. 

Facebook – hvor langt er vi? 
 

Kristian har stadig ikke hørt fra Britt, han forsøger 
fortsat at få fat i hende, så administratoradgangen 
bliver overført til Kristian. 

Uddannelse af instruktør  - Line har meldt sig på et jumping kursus. 
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Birgitte kunne godt have et ønske om også 
at være jumping instruktør – Rikke 
kontakter Birgitte. 

 
Har vi ledige haltider? Mandag kl. 17-18.30 – kunne evt. bruges til 

Jumping. 
En postkasse i hallen til medlemmerne, hvor de kan 
smide deres ideer og ønsker samt ris & ros 

Der er tvivl om en fysisk postkasse vil blive bruge, 
måske det var en god ide at lave postkassen på 
hjemmesiden og måske en eller anden form for at 
spørge”kanal” via facebook. 

Førstehjælp og Hjertestop kursus Rikke har haft kontakt til DGI, de kan tilbyde et 
kursus på 4 timer til 2.500 kr. med min. 16 
deltagere. 
Rikke tager kontakt igen og bestiller 1 kursus, hun 
melder dato ud så snart hun har denne. 

Evt. 
 Bierfest 

 
 Jumping 

 

 
Morten havde en forespørgsel, Mette 
informerede. 
Der kunne måske være interesse for at lave et hold 
mere på en anden dag. 

 

Næste møde torsdag den 8. november kl. 17.00 med efterfølgende generalforsamling kl. 19.00. 


