Bestyrelses møde MANDAG D. 27-2-17 KL. 19.00
Deltagere
Senior - Hanne OK

Formand – Rikke
OK
Fodbold - Camilla
AFBUD

Næst F. – Morten
OK
Badminton- Freddy
OK

Gymnastik – Helle
Sponsorudvalget –
OK
Annette OK
Referat - Underskrivelse af referat fra sidste møde

Nyt fra Kasseren.
Nyt fra Formanden.

Nyt for sponsorudvalget.
Nogle forslag til udvalget?

Kasser – Kurt
Afbud.
Volley – Jan

Håndbold – Mette
OK
Løb – Erik OK

Kurt er sat på opgave om at tjekke om man kan
godkende referatet ved at notere i referatet enten
samme dag eller næste mødes referat.
Kurt ikke tilstede
Rikke har afholdt møde med Britt og fået udleveret
mappe fra Britt med papirer.
Rikke har rettet kontakt på fritidsportalen.
Rikke tager kontakt til Kurt for at få oprettet NemID
Michael Silke fra fodbold har meldt sig på banen.
Hanne har forespurgt Kirsten Moritzen
Mette vil spørge Sacha
Der skal bestilles tøj, gerne inden 1. april – Rikke
arbejder med det. Primært bestilles til Håndbolden,
da de ikke har fået tøj siden før 2012

Resterende beløb hos sporten
Resterende beløbet lyder på 16.100 kr.
Er det muligt at få sponseret spillertasker,
drikkedunke mm?? Annette tager det med tilbage til
udvalget.
Retningslinjer for trænere sidste retningslinjer ligger
fra 2015
-hvilke trænere får hvad?
-gavekort
-multikontingent
-træningsdragt.
-betalt trænerudgifter.
Bøgebjerg Messen d.5/3-2017
Hvad har vi på standen?
Hvem står for det forskellige – oplæg fra Rikke

Kurt og Morten prøver at finde frem i gamle
referatet og de tilbagemeldinger Kurt har fået via
mail, så det kan blive samskrevet til retningslinier.
Punktet tages op igen til næste møde.

Annette fremviser brochure – retter og printer
Vi har T-shirt og drikkedunke i hallen, hvilken pris pr.
sæt? 75,- for børn, 100,- for voksne
Det gamle cykeltøj sælges til messen.
Der er bestilt træningstøj hos Sporten til
fremvisning. Det kan afhentes onsdag eller torsdag.
Køb af tøj på dagen giver messerabat med 1 stk. tshirt og drikkedunk.
Mette sørger for bøjler og stativ.
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Annette laver skilte og sender til Helle som
laminerer disse.
Der skal vaskes gamle trøjer, der kan sælges på
standen. Pris for dette? 20,- pr. del som
udgangspunkt ellers pruttes om prisen.
Hanne, Mette, Annette og Rikke finder og vasker
tøjet
Bierfesten 2017
Kort Info fra Rikke

Der skal bruges hjælp efter aftale med Britt til
oprydning dagen efter.
- Hvem kan ? Langfredag kl. 10
Der spørges ud i alle idrætsgrene.
Seneste tilbagemelding fra udvalgene d. 1-417
Der skal forhandles ny kontrakt mht. fremadrettet
fester. Der gives besked fra Mette, når der foreligger
dato for dette.

Idrætstøj fra foreningen.
- Er der noget nyt omkring det?
- Er det nyeste udvalg på hjemmesiden?
- Hvem skal have og hvem skal ikke.
- Kan vi vise tøjet frem i hallen, banner/plancher
eller lign?
Børneattester.
Hvem har dem liggende?
I bedes have fulde navn og CPR nr med på jeres
trænere i de forskellige udvalg, samt informere
dem om at der bliver indhentet børneattester.
Billeder taget af Jørgen Gundertoft.
Information fra Rikke
Gaver i foreningen
Hvem skal have og hvem skal ikke? Og hvornår?
Multi- og skaterbanen
- Skal Bøgebjerg IF give eller skal vi ikke?

- kort status med hvor lang er udvalget er nået.

Kontingent pr. mdr
Hvordan ser halbooking ud?
Hvordan opsættes hold sæson 2017/2018
Køb af multikontingent – oplæg fra Helle

Punktet udgår.
Tages med til næste møde

Alle melder ind til Rikke med
Navn og cpr.nr. på alle udvalgsmedlemmer og
trænere.
Rikke indhenter børneattester.
Rikke informerede omkring hvad hun har talt med
Jørgen om.
Punktet udgår, tages med til næste møde

Samme beløb som Den Røde Tråd = 5.000 kr. blev
bragt i forslag og vedtaget. Annette overfører fra
sponsorkassen.
Der er kommet 20.000 ind fra Sparekassen Sjælland
Som det ser ud nu, er pengene i hus, næsten.
Michael Bang er sat i gang i forhold til
jordbundsprøver.
Helle har talt med Globus Data.
Multikontingent kan oprettes, så det er muligt at
udøverne selv kan tilmelde sig holdsport.
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Helle vil arbejde på at lave det så udseendet er mere
ens.
Er der nogen som fornyer hver måned? Britt? Kurt?
Helle tager kontakt til Kurt og Britt.
Kasserne i hallen
- Der er indkommet forslag om oprydning i kasserne
i hallen.
DGI´s holdning for besparelser i klubberne – lån af
hinanden
- skal der forblive lås på kasserne?
- billeder på lågene i kasserne så der er muligt at se
hvad kassen indeholder og hvor tingene skal være
igen efter brug.
- billedeoversigt ved indgangen/opslagstavlen, så
man ikke skal lede alle kasser igennem.

Trænerne har nøglerne – der skulle være ens
hængelåse på alle kasserne.
X antal mødes og rydder op, når indendørssæsonen
er slut.
Ja, tak låse skal blive på. Skolen kan få en nøgle.
God ide med billeder på lågene, så alle kan finde ud
af at rydde op.
Når oprydning er sket, vil det være en god ide med
en oversigt, hvor billederne er på samme med kasse
nr., så det er til at finde uden at skulle igennem alle
kasserne.
Rikke kontakter Britt for at få de resterende nøgler,
Samt hvem der har fået udleveret nøgler.

Uddannelsespuljen for folkeoplysende foreninger i
FMK
Søges denne årligt?
Ansøgningsfrist d. 20/4-17
Velkommen til Klubben
- se tidligere udsendte der er kommet på mail.
-skal det bruges eller kasseres
-rettelser eller tilføjelser.
Evt.

-foreslag fra Rikke: Et punkt der hedder nyt fra
hallen?
300 haltimer: ligger der en aftale i bestyrelsen eller i
sponsorudvalget omkring dette?

Fastelavn 2017
Gaver
Haltimer

Rikke følger op hos Kurt om vi har modtaget noget,
er der søgt på Lones Yoga-kursus (November 2016)
Udgår, punktet sættes på næste dagsorden

Freddy: Flexi-fjer (Sommerbadminton) 2 timer pr.
uge fra 1. april – 23. juni
Mette: Sommerdans og måske Powertræning fra
påske til sommerferie.
Skilte til omklædningsrummene – Forbud mod brug
af mobil i omklædningsrummene
Vedtaget som fast punkt til dagsordnen

Der er ingen aftale, hvor det hedder sig, at det skal
være nye tiltag, Annette undersøger.
Annette laver også et oplæg til genforhandling af
aftalen mellem hallen og idrætsforeningen. Aftalen
er formentlig ikke genforhandlet siden 2013.
Ca. 120 deltagere, de fleste udgifter har været
sponseret.
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Mobilpay til fester?

Rikke har spurgt på skolen – Skolen har en mobilbuisness-aftale.
Kan det laves med et taletidskort? Freddy tager
opgaven, og forsøger at får det lavet klar til på
søndag d. 5/3-17

Ansøgningsportalen FMK – regnskab?
Dato for næste møde:

20. marts 2017 kl. 19.00

Punkter til næste dagsorden:

Hvad gør vi med trænere fremadrettet,
genforhandlinger mm.
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