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 Deltagere 

 

Formand - Rikke Næst F. – Morten 

AFBUD 

Kasser - Kurt Håndbold - Mette 

Senior - Hanne –  Fodbold - Camilla –  

 

Badminton- kurt Volley – Jan Løb – Erik 

Gymnastik – Helle 

 

Sponsorudvalget - 

Annette 

   

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Referat  

 

Sendes til Thomas Gerber. 

Nyt fra Kasseren. 

- Regnskab Bøgebjergmessen 

- Regnskab Bierfesten 

 

 

Regnskaberne fremlagt og spørgsmål blev besvaret. 

Messen gav et overskud på ca. kr. 8.500 

Bierfest regnskabet er endnu ikke færdigt, da alle 

regninger ikke er modtaget endnu. 

Der forventes at være et overskud på ca. kr. 65.500 

der deles mellem Bøgebjerghallen og foreningen. 

Nyt fra Formanden. 

 

Børneattester  

- Der mangler cpr nr på badmintonsudvalget 

og trænere 

- Der mangler cpr nr på fodboldudvalget og 

trænere 

- Der mangler på Stig 

- Der mangler på Lone og Line 

- Der mangler på sponsorudvalget. 

 

Mobilpay 

 

Bierfesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repræsentant til halbestyrelsen 

 

 

 

 

Er modtaget 

Kurt afleverer senere 

Camilla indhenter på både udvalg og trænere 

 

Modtaget 

Mette sørger for det. 

Annette sørger for det. 

 

Mobilpay – der er endnu intet nyt. 

 

Der er indgået aftale for en ny 3-årig periode. 

Hallen er booket. 

Holdet bag Bierfesten er i gang med at tage kontakt 

til: 

- underleverandører 

- ambassadører. 

 Ambassadørmøde er aftalt til den 2. oktober. 

Billetter vil kunne købes via ”Billetten” 

Kasseapparat-løsninger  

Har modtaget en ”arbejdsplan – hvad skal huskes” 

Skærtorsdag til middag 

Facebook – EN fælles gruppe 

Der kigges på priserne 

 

Mulig kandidat overvejer, Rikke følger op. 
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Nyt for sponsorudvalget. 

- Hvor langt er tøjet fra sporten? 

-  

Tøjet er kommet, men det skal desværre sendes 

retur, da det er kommet uden nr. på. Noget af det er 

forkert og skal laves om.  

 

Kirsten og Michael er kommet godt i gang. 

Nyt fra Hallen Hallen har fået tildelt penge af FMK til fornyelse af 

varmekilde til hallen. Der har derfor været møde 

med Frost VVS samt Theis fra FMK mhp dette. 

Der er kommet penge til vandbeholder til anlægget 

og penge til hjælp til solceller. 

Nyt fra Multikontingent 

- Folkeoplysningsudvalget / Helle 

 

 

Der blev fortalt lidt om Globus og Conventus, men 

der er ikke taget beslutning om noget. 

E-sport – der var en kontaktperson, som  Helle tog 

fat i. 

Theis oplyste om en masse puljer, hvor der kan 

søges penge. Måske vi skal få en aftale med Theis 

om at komme en aften, for at få nærmere. 

 

Multi-kontingent: 

Der er ikke helt styr på det, men Helle forsøger at 

finde ud af, hvad der sker.  

Indtil videre har Helle fundet ud af, hvordan de for 

meget opkrævede  beløb kan tilbageføres. 

Egnsfesten:  

- Flere medlemmer fra BIF til hjælp med at 

arrangere festen 

 

 

Musikken er booket  

Flere medlemmer til udvalget: 

Mette og Annette spørger mulige kandidater. 

Nyt fra udvalget for køreplaner til festerne 

- Bierfesten 

- Egnsfesten 

- Bøgebjerg festen 

 

 

Udvalget har ikke holdt møde endnu. 

Udvalget vil gerne se ”arbejdsplanen” for Bierfesten, 

måske den kan bruges som udgangspunkt. 

Dato for rengøring af kasserne i hallen 

-  

 

Afventer besked fra Stig om, hvornår kasserne er 

malet færdige – gerne først i august. 

Der er kommet nye redskaber (kegler, stiger osv). 

Pengene er søgt og kommet fra carlsbergfonden. 

 

 

Fordeling af haltimer i sæson 2017/2018 

-  

 

Alle har nu indgivet ønske om tider. 

Vi gennemgik skemaet - Se alle tider der. 

Kontrakt med hallen omkring ”sponsorskiltene” 

-  

Annette forelagde udkast – vi sender det til 

halbestyrelsen, for at høre deres mening. 

Kursus i Foreningsledelse 

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

kr) 

- Tilmeldingsfrist 9/8-2017 

 

Udsættes til næste møde. 
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Multibanen og skaterbanen 

- Info  

 

Pengene er i hus. 

Banerne ligger i landzone – godkendelsesperioden 

er længere end forventet. 

Når godkendelsen foreligger, vil jordbundsprøverne 

blive bestilt. 

Reformationsmøde d. 30/5-17 

- Er der en der har mulighed for at tage med: 

morten er forhindret 

 

Morten tager med, men vi kan desværre ikke byde 

ind med en anden repræsentant, og har desværre 

rigeligt med arrangementer i eget regi i august/ 

september. 

 

Evt. 

- Nye medlemmer til sponsorudvalget 

 

- Budgetter for hver afdeling til kommende 

sæson 2017-2018 

 

 

- Træner status  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fodbold: Kontingent 

 

                                Udvalget 

 

 

 

- Kontingent-regler 

 

Håber fortsat på, at have et medlem mere fra 

efteråret. 

 

SKAL afleveres til Kurt senest 1. august 2017, gerne 

før. Budgetmøde forventes afholdt først i august. 

 

Badminton: arbejder på at skaffe økonomi, så de 

kan fortsætte med træner til U9-U19 1x om ugen 

samt trænere fra egne rækker. 

Håndbold: Dametræner er forhåbentlig på plads. 

Herrerne er ikke afklaret, Rikke spørger. 

Fodbold: Træner situationen er under kontrol. 

Gymnastikken: Kører som det plejer. 

Løberne: Der bliver løbet igennem. 

Volley: Er selvhjulpne. 

Senioridræt: Der er styr på det. 

 

Det er meget krævende, da der er mange konflikter 

fra spillerne i forhold til betaling, pga skader mm. 

Udvalget ønsker ikke umiddelbart at fortsætte, der 

afholdes årsmøde den 13. juni 2017. 

 

 

Måske kontingent-reglerne fra håndbold skal 

udbredes og laves til alle afdelinger i hele 

foreningen. 

 

Næste møde 7. august 2017 kl. 19.00 – BUDGETMØDE 


