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Deltagere 
 

Formand – Rikke 
Afbud/senere 

Næst F. - Morten Kasser - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Abdi 
 

Badminton- Kurt Volley – Jan Løb – Erik 
Senere 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget – 
Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

Punkterne bliver taget efter, hvordan vi prioriterer 

Referat  
 

Sendes til Thomas Gerber som lægger dette på 
hjemmesiden. 

Nyt fra Kassereren. 
- Oversigt over udvalgsmedlemmer, 

trænere, instruktører og evt. andre 
officials/ledere 

- Hvem skal have multikontingent eller 
gavekort eller kontant godtgørelse og hvor 
meget? 

- Hvornår skal ”afregning” ske 

 
Har alle fået sendt dette til Kurt ??? 
Mangler fra fodbold – Der er afleveret fra 1.1. 
 
 
 
 
Når sæsonen for den enkelte idrætsgren slutter. 

Nyt fra Formanden. 
- Morten har været afsted på dialogmøde 

med de folkeoplysende foreninger 
 
 
 

- Nyt medlem til halbestyrelsen fra BIF 
- Hjertestarterkursus for træner og 

udvalgsmedlemmer 
 

 
Der var ikke så meget nyt.  
Hallen får lidt større tilskud, mod at prisen fra 
haltimer sænkes til 50-80 kr. pr. time. 
Hallen skal fremover sætte 100.000 kr. af til 
renovering hvert år.  
”Møffe” Kenneth Mogensen? 
 
Udsat til senere, Rikke vender tilbage med dato. 

Nyt for sponsorudvalget. 
- Status på sponsor 
- Skal priserne stige 
- Regnskabet fremover 

 
-  Penge fra OK 

 
Ingen opsigelser modtaget 
Tages op senere 
Kurt fører regnskabet fra 1.1., Annette fortsætter 
med at fakturere. 
Der tages billede i morgen. 

Nyt fra Hallen 
- Juleafslutning med hallen d.14/12? 
-  

 

 
Jan, Kurt J. (måske senere Helle, Mette, Abdi, Rikke 
og Annette) 

KORT nyt fra alle udvalg 
- Håndbold 

Årsmøde 
 

- Senioridræt 
Årsmøde 

 
- Fodbold 

Årsmøde 
 

 Tages på generalforsamlingen 
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- Badminton 
Årsmøde 
 

- Volley 
Årsmøde 
 

- Løb 
Årsmøde 
 

- Gymnastik 
Årsmøde 
 

Fester 
- Evaluering af egnsfesten 

 
- Regnskab fra Egnsfesten 
- Bordformandsmøde og opstart af billetsalg 

til Bierfesten 
 

 
Kunne det være et forslag at have bordambassa-
dører på samme måde som til Bierfesten. 
Der er ikke underskud 
Der er p.t. 14 bordformænd, og billetsalget starter 
i næste uge. 

Demensvenlig IF 
- oplæg ved Hanne 

 

 
Hanne er blevet kontaktet af Karin Ottosen, 
projektleder fra Sundhedsstyrelsen, ansat til bl.a. 
at rådgive Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Hun vil gerne komme og hjælpe med, hvad man 
evt. kan gøre ud over det vi allerede gør. 
Hanne foreslår, at vi inviterer hende til at komme 
til et bestyrelsesmøde. 

Dato for juleafslutning i BIF 
 

Torsdag den 6. december 2018 kl. 18.30 
Billetpris 40,- for voksne, 25,- for børn. 
 

Hjemmesides opstart 
- Har der været problemer? 
- Conventus  

 
- Manual på tilmelding til hold 

 
- Bookning af mødelokalet 

 
- Online tilmelding på Conventus 

 

Har været i drift fra torsdag den 1. november. 
 
Der er lidt udfordringer med abonnementerne og 
multikontingent. Kurt taler med Julie om det. 
Helle laver en manual og sender den til Thomas + 
der bliver printet noget til at ligge i hallen. 
Stadig gennem Stig, men det er meningen at det 
på et tidspunkt skal ske via Conventus. 
Alle medlemmer /trænere skal ind i Conventus og  
oprette sig som medlem, uanset om man skal 
tilmeldes hold eller ej. 

Fodbold 
- Salg ved arrangementer, hvad er BIF´s 

politik ift. salg af diverse ved 
arrangementer? 

- Haltider 2019, Fodbold ønsker mere haltid 
til ungdomshold 
 

- Samarbejdsklubber, Hvad er BIF´s politik 

 
 
 
Det skal ske efter aftale med Stig. 
Måske det er muligt at få mandag. 
Det skal med i planlægningen for sæson 
2019/2020, som helst skal starte i januar. 
Tager det op på næste møde, hvordan det skal 
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ift. dette? 
 

takles. 

EVT. 
- Line er nyuddannet Jumping instruktør. 

 

 
Hun har startet hold om mandagen fra kl. 17-18, 
holdet var fuldt booket mandag den 5.11. 
Holdet fortsætter forhåbentlig efter jul. 

 Forslag: 
- hvordan og hvorledes med julefrokost i 

afdelingerne fremover. 
- Hjælperfest 

- Bøgebjergmessen De første 24 ud af 46 standpladser er booket. 
  
 

 

NÆSTE MØDE torsdag den 6. december 2018 kl. 17.30 

Eneste punkt på dagsorden er BUDGET 

 

Møde mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 


