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Deltagere 

 

Formand - Rikke Næst F. - Morten Kasser - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Charlotte  

 

Badminton- Freddy Volley – Jan 

Afbud 

Løb – Erik 

Gymnastik – Helle 

 

Sponsorudvalget – 

Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt – ingen bemærkninger 

Referat - Underskrivelse af referat fra sidste møde 

- Hvordan gør vi rent praktisk. 

Det gøres i forbindelse med mødeafslutning af de 

tilstedeværende. 

Vedtagelse kun, når der er beslutningsflertal herfor. 

Aktionspunkter sættes der ekstra opmærksomhed 

på, evt. henvises der hertil, når referatet udsendes. 

Vigtigt at navne markeres med FED. 

Nyt fra Kasseren. 

 

Aktuelt regnskab udleveret og mulighed for at 

spørge ind hertil. 

Nyt fra Formanden. 

 

Alt er sat på som punkter på dagsorden. 

Nyt for sponsorudvalget. 

- Foreligger der svar fra Kirsten og Sacha?  

 

 

- Andre frivillige? 

 

 

Kirsten har sagt JA til at hjælpe med det 

administrative. 

Sacha takker NEJ på nuværende tidspunkt. 

Vi venter og ser, hvad der sker, måske der kommer 

en og melder sig frivilligt. 

 

Nyt fra Hallen 

- Generalforsamling i Hallen d. 21/3-17 kl. 

19.30 

- Hvor tit er idrætsforeningens medlemmer 

på valg? 

 

 

 

 

Finn vil gerne ind i halbestyrelsen, men ikke som 

idrætsforeningens repræsentant, hvorfor 

Idrætsforeningen skal finde en ny repræsentant i 

stedet for Finn, hvis han bliver valgt ind. 

 

Hallen mister 50.000 kr. i tilskud næste år. 

Haltimerne stiger til kr. 105,- pr. time fra 

indendørssæsonen. 

Egnsfesten – Hvad gør vi fremadrettet. Mette prøver 

at indkalde i første omgang, og så tager vi den 

derfra. 

Retningslinjer for trænere, sidste retningslinjer 

ligger fra 2015 

 

- Gennemgang af Hannes oplæg 

- Træningsdragter 

- Gavekort til uddeling – hvem skal have 

 

 

 

 

Hannes oplæg gennemgået og tilrettet. 

Se retningslinjerne. 

- Der er allerede udleveret gavekort til Per, 

Kim og Annette fra sponsorudvalget 

Kurt ligger inde med en liste. 

Retningslinjerne sendes til Thomas – Hjemmesiden. 
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Nyt om Multikontingent - skrivelsen på 

hjemmesiden: 

Ligger på hjemmesiden under ”om Klubben” 

- Nyt fra Helle 

- Ændringer? 

- Opdateringer af andre skrivelser? 

 

Restancer – kan det ses nogen steder 

 

 

 

Helle orienterede om foreløbige ændringer  

Helle fortsætter med at ændre løbende 

Helle har ændret vejledningen for tilmelding – den 

sendes til Thomas - hjemmesiden. 

Helle finder ud af det og løser det. 

Skrivelsen på hjemmesiden: 

Ligger på hjemmesiden under ”om Klubben” 

- Opdatering ift. dette. 

-  

- Bøgebjerg Efterårscamp fjernes. 

- Multikontingent. 

- Billeder 

 

- Bestilling af klubdragter – billeder og tøjet 

vi havde til messen stemmer ikke overens 

- Bierfestudvalget som punkt? 

 

 

Hanne og Helle mødes med Thomas, så tekster kan 

blive ændret med det samme. 

Thomas fjerner 

 

Hvert udvalg sørger for at billederne bliver 

opdateret. Thomas er behjælpelig. 

Rikke følger op herpå og sender de nye billeder til 

Thomas. 

Sættes som punkt til næste møde. 

Bøgebjerg Messen d.5/3-2017 

- Evaluering 

- Hvordan forløb dagen? 

 

- Foreligger der et regnskab allerede nu? 

- Manglende betalinger for stande 

 

 

Drøftet – gerne cafe-borde ind i hallen. 

Dagen var for lang – forslag om kl. 10-15 eller 16 

Håber på flere stande ved en kortere tid. 

Regnskabet er ikke færdigt endnu 

Kurt følger op herpå. 

Bierfesten 2017 

- Hvem hjælper med oprydningen? 

 

 

Scene, toiletvogn, skraldespande mm retur til Britt 

Opgaver – Dato – Tidspunkt – Rikke tager fat i Britt 

og melder ud pr. mail. 

Mobiltelefon forbudt. 

- Oplæg fra Mette, vedhæftet. 

 

Mette tilretter, laminerer og hænger op. 

Børneattester. 

- Der mangler stadigvæk at blive afleveret 

info på træner fra Fodbold, Volley, 

Badminton, Løb, Senior  

 

 

HUSK DET 

Nyt fra Badminton udvalget 

- Oplæg fra Freddy 

 

Det er svært at rekruttere nye medlemmer til 

udvalgsarbejdet. Freddy og Michael stopper ved 

sæsonafslutning. 

Det er ikke meldt ud blandt badmintonspillerne om 

der kunne være nogen der, som er interesseret, 

Freddy forespørger efter nye i afdelingen. 

300 haltimer 

 

 

- Genforhandlingsaftale – oplæg fra Annette 

Timerne følger kalenderåret. 

Flexifjer – Powerline – Dans – Volley – Senioridræt – 

Bordtennis - Måske håndbold 

Punktet flyttes til næste møde. 
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Mobilpay til fester 

- Nyt fra Rikke 

 

 

Rikke arbejder videre herpå. 

Trænersituation til sæsonen 2017-2018 samt 

haltider 

 

- Håndbold 

- Fodbold 

 

- Badminton 

 

- Løb 

- Volley 

- Gymnastik 

- Seniorgymnastik 

 

 

 

 

Der skal findes nye trænere 

Trænerne fortsætter – måske ny til børnehold – 

Charlotte skriver på intra og facebook 

Nedjustering af badminton bl.a. pga økonomien 

nedgang i antal børnespillere 

Måske en begyndertræner 

Som det plejer – det klares internt 

Regner med de fleste fortsætter 

Hanne fortsætter 

Familieidræt – Kunne det være en ide? 

Idrætstøj fra foreningen.  

- Kan vi vise tøjet frem i hallen, banner/plancher 

eller lign? 

 

Rikke følger op 

Indkommet forslag fra fodbold. 

- Fodbold ønsker sweatshirts og shorts til 

træning. 

 

Alle andre betaler selv deres træningstøj 

Foreningen står kun til ansvar for kamptøj. 

Indkommet forslag fra medlemmer. 

- At gøre spinningcyklerne til ”offentlig” brug, 

dvs. man skal kunne komme og cykle uden 

instruktør og udenfor planlagte 

spinningstider. 

 

Der skal betales for at cykle! 

Måske på samme måde, som håndboldspillerne gør 

– opvarmningshold. 

Flere instruktører – flere hold – måske færre cykler i 

rummet, så det ikke ser så tomt ud. 

Indkommet forslag fra forældre til børn i Bøgebjerg 

IF 

- Der er ydret ønske om holdopstart af 

børnefodbold til 0. og 1. klasse. 

- En af forældrene forsøger at finde en 

træner. 

- Evt. forslag til hvem der kan spørges? 

-  

 

Blev drøftet under ”Trænersituationen …” 

Indkommende forslag fra forældre til børn i BH og 

Skole 

- Der er ydret ønske om at der til starten af 

næste sæson bliver lavet et bold/lege hold 

for Dagplejen og BH børn i hallen.  

En af forældrene vil muligvis gerne være 

hjælpetræner, men ønsker ikke at stå for dette 

alene. 

 

Blev drøftet under ”Trænersituationen …” 

Evt. 

- Løb – krydsbånd + T-shirts 

 

- Stig – praktiske opgaver 

 

- Hanne vil gerne invitere til en prøvetime i 

forlængelse af sit kursus 

 

Helle vender tilbage med størrelser på t-shirts og 

oplysninger omkring krydsbånd 

Stig vil gerne med på råd 

 

Forslag om evt. at mødes 1 time før i forbindelse 

med et bestyrelsesmøde 
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- Reformationsarrangementet 

 

Morten er nødt til at trække sig, da han har andet 

arrangement den pågældende weekend, men han 

tager gerne med til møderne. 

Hvem kan evt. gå ind i stedet for Morten? 

  

Næste mødedato 25. april 2017 kl. 18.30 

 

Referatet godkendt af de tilstedeværende. 


