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Deltagere 

 

Formand - Rikke Næst F. – Morten 

Afbud 

Kasserer - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Camilla –  

 

Badminton- 

Michael 

Volley – Jan Løb – Erik afbud 

Gymnastik – Helle 

 

Sponsorudvalget - 

Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 

 

Ingen bemærkninger 

Referat  sendes til Thomas Gerber som sætter dette på 

hjemmesiden. 

Nyt fra Kasseren. 

- Herunder regnskab fra Bøgebjergmessen 

 

 

Regnskabet er næsten afsluttet. 

 

Forespørgsel til regnskabet på Bierfesten, Kurt 

forklarede omkring de sidste manglende regninger. 

 

Forespørgsel til regnskabet fsva fodbold, Kurt 

svarede på Camillas spørgsmål. 

Nyt fra Formanden. 

- Der er bestilt tøj fra sporten 

- Børneattester 

 

- Mobilpay – er opstartet, der kan dog gå op 

til 3 uger før det er brugbart 

 

- Tøjet er landet i Sporten og sendt til tryk. 

- De sidste idrætsgrene bedes tage navne og 

CPR nr. med.  

- Rikke afventer at modtage NemID 

Nyt for sponsorudvalget. 

- Oplæg fra Annette ang. rabatkort til sporten 

 

 

Annette har talt med Jens for at få afklaret, hvordan 

Sportens tanke er med rabatkortene. Foreningen får 

kort fra Sporten, som kan udleveres til 

medlemmerne. Når kortet benyttes i Sporten, 

afleveres kortet også i Sporten. Når foreningen ikke 

har flere kort, kontaktes Sporten for nye kort. 

Nyt fra Hallen 

- Finn er valgt ind i bestyrelsen i hallen – vi 

skal finde en ny repræsentant til hallen (I 

må gerne forhøre jer om der er nogen der 

er interesseret) 

- Halbestyrelsen har spurgt efter regnskab for 

Egnsfesten. 

-  

 

Rikke bragte nogle stykker i forslag, Rikke og/eller 

Helle spørger om de kunne være interesseret. 

 

 

Kurt følger op.  

Nyt fra Multikontingent 

 

 

Intet nyt 

Evaluering af Bierfesten 

- Skal vi fortsætte? 

 

 

 

 

 

 

Rikke følger op med halbestyrelsen om de ønsker at 

fortsætte. Rikke har mandat til at starte 

forhandlinger på foreningens vegne, hvis hallen 

følger med. Bøgebjerg If ønsker at næste bierfest får 

en detaljeret køreplan, så alle er med på hvilke 

opgaver der ligger i denne fest. Se næste punkt. 
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- Hvem repræsenterer Bierfesten fra 

hovedbestyrelsen 

 

Der er snakket om at Bøgebjerg IF godt kunne 

tænke sig at hallens bestyrelse udpeger en 

tovholder til bierfesten 2018. På denne måde skal 

Bøgebjerg If ikke stå i front for både Egnsfest og 

Bierfesten.  

 

Rikke og Mette 

 

Mette fortæller: 

Udvalg og ambassadørerne havde evalueringsmøde 

i går. 

Maden var bedre  

Lyden var dårlig, når de snakkede, men musikken 

ok. 

Køreplan for fester / messe generelt. 

- Der skal nedsættes et udvalg, som sammen 

laver en køreplan over festerne i 

foreningen. 

-  

1. Bierfesten 

2. Egnsfesten 

3. Bøgebjergfesten 

4. Bøgebjergmessen 

 

Mette 

Stig 

Helle 

 

Vil gerne have 1-2 medlemmer med fra 

halbestyrelsen/ de forskellige udvalg hvis det 

skønnes nødvendigt 

Badmintonsudvalget 

- Hvor langt er vi? 

Michael  informerer 

 

Der er indkaldt til årsmøde 2. maj 2017, da de 

siddende bestyrelsesmedlemmer ønsker at stoppe. 

E-sport 

- Ønske om nyt tiltag i Bøgebjerg IF på 

forespørgsel af Jonas Hansen. 

- Rikke informerer 

 

 

- E-sport kursus hos Dansk firmaidræts 

forbund 1950 kr. 

 

Der er modtaget materiale fra DGI om bl.a. forhold 

og retningslinjer. 

Jonas er i gang med at søge penge flere steder bl.a. 

puljer til nye tiltag. 

 

-Casper fra Fodbold har allerede tilmeldt sig (for 

egen regning) 

Foreningen betaler og håber at få det refunderet. 

Dato for rengøring af kasserne i hallen 

- Hvornår kan Stig  

- Hvornår kan bestyrelsen? 

 

August – dato aftales på næste møde. 

Fordeling af haltimer i sæson 2017/2018 

- Efter aftale med Stig kommer han med til 

dette punkt. 

 

 

Oplysninger om tider sendes til Rikke indenfor den 

næste uge  

Rikke prøver at lave et puslespil 

Opdatering af hjemmesiden 

- Opdatering fra sidste møde af Helle og 

Hanne 

 

Opload gerne flere billeder. 

Kontrakt med hallen omkring ”sponsorskiltene” 

- Oplæg Annette 

 

Udsættes til næste møde 

Kursus i Foreningsledelse  
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- Kursus. Pris. 4395kr (ikke DGI medlem 4945 

kr) 

- Tilmeldingsfrist 9/8-2017 

 

Udsættes til næste møde. 

Evt.  

- der mangler billede og navn af volley under 

hovedbestyrelsen 

-  Volley ønsker kamptrøjer til Landsstævnet 

 

- Fodbold har et ønske om tøj – der skal være 

fuld afklaring om, hvad er det for noget tøj 

– korte eller lange udgaver 

 

- Fodbold – 2 af trænerne vil gerne på kursus, 

må de tage afsted 

 

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 3. maj 2017, er 

der nogen der kan deltage 

 

 

 

Bevilget – Jan sørger for tilbagemelding til Annette 

omkring antal, farve og størrelser. 

Camilla tager fat i Michael – Annette tjekker med 

Kim, hvornår de sidst har fået tøj, de har sidst fået i 

2015, så bevilling vil tidligst kunne ske i 2018. 

 

Ja, Kurt skal have en kopi af invitation og 

deltagerliste 

 

Husk tilmelding skal ske senest 30. april 2017. 

 

 

 

Hej Alle 

Vi starter i hallen kl. 18,30 med ”øvelser” fra Hannes kursus. Herefter holder vi møde. Der kommer til at 

være en lille forfriskning til møde, da nogen sikket kommer direkte fra arbejde. 

KH Rikke 


