Bestyrelses møde 18-1-2017 kl:19:30
Deltagere
Senior - Hanne –
Afbud /i stedet
Brigitte OK
Gymnastik –

Formand – Rikke
OK
Fodbold - Camilla Afbud

Næst F. – Morten
OK
Badminton- Freddy
OK

Sponsorudvalget –
Annette OK
Referat – godkendelse af sidste referat.
- forslag om at dette skrives på mødedagen.
Efterfølgende når referatet er godkendt, lægges det
op på Hjemmesiden. Dette gør at medlemmerne
har mulighed for at følge bestyrelsens arbejde samt
forhåbentligt øget arrangementet i klubben.

Nyt fra kasseren.
-opgørelsen af Egnsfesten – er den færdig?

Nyt fra formanden
Nyt fra sponsorudvalget.
Ønske om nye medlemmer til sponsorudvalget, jf.
mail fra Annette og Kim.
- der skal findes 1 medlem fra hver idrætsgren, der
kunne tænke sig at hjælpe. Der afholdes møde ca. 3
gange årligt. Jan, Maj og Okt.

Kasser – Kurt OK
Volley – Jan OK

Håndbold – Mette
OK
Løb – Erik OK

Referat fra sidste møde underskrevet af dem som
var med til dette møde.
Rikkes forslag vedr. at referater bliver offentliggjort
på hjemmeside umiddelbart efter mødet.
Personrelateret sager skal ikke offentliggøres.
Version med dette er, at alle medlemmer skal have
mulighed for at læses om hvad bestyrelsen er og
hvad de laver. Forhåbentlig fremmer dette
arrangementet i klubben.
Thomas lægger det på hjemmesiden i stil med den
måde badminton lægger deres på hjemmesiden (se
badminton)
Thomas laver opslag på forsiden at nu kan der læses
referater på hjemmesiden.
Egnsfest: Koda afgift. Mette undersøger vedr.
foreningsaftale, tager det med på næste møde. Vi
skal huske at være obs på om bandet selv betaler
Koda, så det ikke betales dobbelt.
Anette kontakter Britt vedr. den manglede oversigt
over sponsorkøbte billetter.
Vedr. alm. Regnskab: Gymnastikken har ikke fået
betalt halleje i 2015 men nu har Kurt styr på det.
Derfor springer gymnastikken budgettet vedr.
halleje.
Intet nyt. Det fremgår af denne dagsorden.
Annette er med til mødet af denne grund.
Der skal findes nye til dette udvalg.
Både Kim og Per er blevet spurgt om de kunne
tænke sig at fortsætte indtil de ”nye” er kommet i
gang. Som udgangspunkt har de takket nej til dette.
Lige nu sidder Annette med det hele. Der er muligvis
fundet et 5. medlem, men dette er forudsat, at der
findes yderligere 3 medlemmer.
Sponsoraftale med Sporten skal forhandles på plads
inden den udløber i start 2018. Der har været andre
muligheder oppe og vende.
Annette gennemgik de forskellige ting som
sponsorudvalget laver. Alle opfordres til at gøre en
STOR indsats for at skaffe nogle nye frivillige. Meld
gerne ind til Annette, hvis du kender én som vil
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Multikontigent/medlemmer/betaling af kontingent
og halbooking
- vil hvert medlem tage en liste med over
medlemmer fra deres idrætsgren? Herefter kigger vi
listerne igennem. EVT kig igennem efter
nedenstående spørgsmål
- Hvem har multikontingent?
- Hvem har betalt?
- hvem mangler at betale?
- Hvem rykker for betalingen?
Der nedsættes en lille gruppe som følger og tjekker
op på dette. Især med problemerne der har været
omkring multikontingent. Hvad kan gøres bedre?
Betaling af kontingent pr måned.
- Kan dette være en løsning, til den kommende
sæson.
- Hvordan i praksis

Ønsket om et medlem fra Gymnastikken, så alle
idrætsgrene er repræsenteret – et forslag kunne
være Helle Clausen (hun vil gerne)
Fester i Bøgebjerg IF
- der er ydret ønske om at festerne deles mere op i
hovedbestyrelsen. DVS. det ikke er samme person,
der skal sidde i alle festudvalg.
Modellen fra Halbestyrelsen kunne evt. benyttes.
Oplæg fra Mette
- Næste store fest Bierfest

Udmeldelse af datoer for de store fester skal
lægges på hjemmesiden.
- hvem tager sig af det i fremtiden?
Gaver i foreningen
Hvem skal have og hvem skal ikke? Og hvornår?
Idrætstøj fra foreningen.
- Er der noget nyt omkring det?
- Er det nyeste udvalg på hjemmesiden?
- Hvem skal have og hvem skal ikke.

hjælpe til.
Alle grene skal sendes følgende til Rikke:
- Lister med alle hold i grenene, denne liste
skal være med Navn på alle idrætsudøvere
(Og om de har betalt)
- Der laves en liste for hver hold.
- Deadline for disse lister 1. feb.
- Helle Clausen vil fremadrettet stå for ALT
vedr. halbooking og multikontingenterne.
- Der skal henvises til Helle hvis der er
problemer med multikontingentet.

Helle Clausen kigger på dette og så tager vi den op
senere på året.
Det skal gerne kunne laves så det bliver nemt for
medlemmerne, mere overskueligt at få betalt til
tiden og beløbet ikke skal betales på engang. Især
for børnefamilier og de unge på SU.
En god idé hvis det er nemt for de enkelte
afdelinger.
Alle enige om at Helle træder ind for (gymnastikken)
Hun kommer med fra næste gang.
Britt er en del af festudvalget og har stået for
Bierfesterne de seneste år. Bierfesten er tæt på og
det besluttes derfor at Britt fortsætter i år som
vanligt, derefter skal der afholdes møde med
”bierfest” udvalget, da kontrakten med TopSeven
udløber efter denne Bierfest. Hvad er planen
herefter?
Rikke sender en mail til Britt vedr. hvad
hovedbestyrelsen skal hjælpe med?
Bøgebjerg festen bliver ved Mette, der fortsætter
med det samme udvalg som sidste år.
Egnsfesten afventer vi lige nærmere.
Freddy vil gerne hjælpe til med økonomien på en af
festerne.
Annette laver udkast til årshjul.
Thomas laver opslag til infoskærme og passer
hjemmesiden.
Påsættes som punkt til næste møde.
Påsættes som punkt til næste møde.
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Velkommen til Klubben
- se tidligere udsendte der er kommet på mail.
-skal det bruges eller kasseres
-rettelser eller tilføjelser.
Multi- og skaterbanen
- Skal Bøgebjerg IF give eller skal vi ikke?
- kort status med hvor lang er udvalget er nået.
Bordtennis
- Hvilken idrætsgren skal denne under
- Evt. Gymnastik?
Ønske fra Badminton om brug af ”gratis” haltimer
til talenttræning fredag aften fra kl. 18,00-20,00.

Kirkens Reformationsfejring – Noget nyt fra
Morten?
Klubbens deltagelse

Evt.

Påsættes som punkt til næste møde

Påsættes som punkt tul næste møde.

250 kr. pr. ½ sæson
Mette opretter bordtennis under gymnastikken.
Mette sørger for at de får betalt kontingent for
denne ½sæson.
6 gange hver anden uge. Fra kl. 17.00-20.00.
De unge ønsker talent træning, så de unge betaler
selv Sørens træner løn. Bolde er der styr på, de
bruger ”gamle” bolde. Hovedbestyrelsen godkender
at de må bruge 18 timer (sponsortimer)
Morten har været til møde tirsdag d. 17/1.
Dato for arrangementet: 9. + 10. september
Er der nogle gamle boldspil som vi kan bidrage med?
Middelalderspil?
Mad på bål?
Orienteringsløb/gåtur rundt i byen?
Handelsgade med boder?
Åbne fabrikker (åbent hus)
Der kommer et skriv i bøgebladet. Møde igen 2/3 i
præstegården.
Mere nyt efter næste møde 2/3
Hannes har sendt mail omkring følgende:
Efterårscamp: Der diskuteres for og imod
fortsættelsen af denne camp. Efterårscampen var
Hanne og hendes families projekt. Der ligger et stort
arbejde bag. For nuværende ses der desværre ikke
mulighed for gennemfører efterårscampen i år. Der
er for stor usikkerhed i bestyrelsen om de kan
afholde ferie i efterårsferien. En stor tak til Hanne
og familie.
Hannes Mail vedr. kursus i hjernegymnastik: Det er
et dyrt kursus, men det lyder spændende. Flere hold
i klubben menes at kunne få gavn af dette. Derfor
bevilliges dette kursus til Hanne. Hun kan evt. holde
et kort oplæg til førstkommende
hovedbestyrelsesmøde.
Annette: En fra sponsorudvalget skal med på
bestyrelsesmødet min. en gang om året eller efter
behov – dette godkendes. Annette tager kontakt når
behovet er der.
Annette: Hvordan kommer vi ud til alle medlemmer
vedr. OK tankkort. Så dem med OK kort støtter
Bøgebjerg IF og ikke andre klubber. Der har tidligere
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været en OK forhandler til Bøgebjerg Messen som
uddelte kort med kontrakt til at støtte anden klub.
- Annette tager kontakt til OK Benzin og hører
om der er mulighed for på en eller anden
måde at kunne informere omkring dette.
Eller om det kan trækkes kort nr. adresser
eller lign. så medlemmerne kan blive gjort
opmærksom på dette.
- Annette informerer om at OK Benzin er at
finde på Bøgebjerg messen i år. Hun vil
spørge om der er mulighed for at man her
kan få tjekket sit kort. Om man støtter den
klub man gerne vil.

NÆSTE MØDE: UGE 9: MANDAG D. 27/2 KL. 19.00 I HALLEN
Hvis der er punkter fra medlemmerne til kommende dagsorden bedes disse afleveres til de respektive
formænd for egne idrætsgrene. Derefter vil punkterne til blive sendt til Formanden for hovedbestyrelsen
og herefter komme på dagsordnen.
MVH Formand Rikke Sørensen
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