Bestyrelses møde d. 4‐1‐2018 kl:19:00
Deltagere

Formand ‐ Rikke

Senior ‐ Hanne –

Fodbold ‐ Kristian
Afbud
Gymnastik – Helle
Sponsorudvalget ‐
Annette
Godkendelse af dagsorden

Næst F. ‐ Morten

Kasserer – Kurt

Håndbold ‐ Mette

Badminton‐ Kurt

Volley – Jan

Løb – Erik

Godkendt

Referat

‐

Nyt fra Kasseren.

‐
‐

‐

Nyt fra Formanden.
 Referater fra møder i div udvalg.


Nyt for sponsorudvalget.
 Aftalen med sporten: Skal denne fortsætte
eller skal vi skifte?


Klubdragter til prøvning. Hvilke træner
mangler?

Sendes til Thomas Gerber, som ligger dette
på hjemmesiden.
Regnskabet gennemgås
Flot overskud fra egnsfesten, trods
fremmødet ikke var så stor som vi havde
håbet.
Er kontingenter for første halvår betalt? Der
mangler en del fra Håndbold, ellers har de
fået de fleste kontingenter ind i de andre
afdelinger.

HUSK at sende referater og årsberetninger til
forretningsudvalget, som består af Rikke, Morten og
Kurt.

Nuværende aftale med Sporten udløber april 2018.
Lad os prøve at tale med Intersport Faaborg og K‐
Sport – Sponsorudvalget indhenter tilbud og tager
med til møde i hovedbestyrelsen.
Mette henter på tirsdag – Annette ringer og laver en
aftale med Jens, så vi kan have tøjet liggende i
hallen til at trænerne kan komme forbi og prøve.
Annette laver en bestillingsliste
Alle afdelinger melder ind til Annette, hvem der skal
have trøjer.
Volley mangler trøjer uden ærmer: 3 XL, 3 XXL, 2
XXXL med nr. 15‐22.
Håndbold – trøjer til U12 spillere 12 sæt i str. 164
incl. målmandssæt.
Håndbold damer – Mette vender tilbage med antal
og størrelser og nr.
Badminton – XL + XXL sæt – Kurt vender tilbage med
antal.
Badminton har et ønske om nyt boldskab – Kurt
vender tilbage med nogle oplysninger.



Flere medlemmer?

Alle bedes lægge hovedet i blød for hvem vi skal
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Nyt fra Hallen

Bøgebjergmessen.
 Foregår i år d. 4/3‐2017
 Hvilke opgaver har vi som bestyrelse i år.
 Hvad skal bestyrelsen lave på selve
messen?
 Andre ideer?


prøve at spørge.
Der er nu lavet nye tegninger på motionscenteret,
de er i gang med at indhente tilbud og er påbegyndt
at søge fonde.
Det er muligt at låne de spanske vægge på skolen, 5.
og 6. klasse er spurgt om de vil hjælpe med at flytte
både frem og tilbage.
Gulv af og på – Lars tager fat i Stig for at aftale
nærmere.
Lars laver en plan over hallen samt skilte til
standene.
Der skal bruges 4 hjælpere – fredag eftermiddag,
hvis det passer med Stig. Jan og Kurt kommer, husk
at melde tidspunkt ud
Billetsalg på dagen: 4 personer, fordelt:
Kl. 10‐12 2 personer
Kl. 12‐13.30 1 person
Kl. 13.30‐15 1 person
Lodtrækning på indgangsbilletten – gevinster
Nedtagning 4 hjælpere – søndag fra kl. 16.00
Underholdning: Simone med dansepigerne.
Spørger hos musikskolen, skolen, Hans Ejstrup, Kåre
Linnebjerg (Efterskolen),
Modeshow? Sportstøj + Tøjbutikkerne i Faaborg
Bud på andre stande? Pejrup Savværk, Blomster, Tøj
Glas, Grønnegaard Photo, Grønnegaard Keramik,
Bullers Øl, Jim Lyngvild,

Bierfesten
 Hvor langt er vi
 Solgte billetter
 Hvad mangler?

Hjemmesiden
 Hvordan gør vi denne mere synlig
 Opsætning af kampe i hallen og udendørs
på forsiden, ved alle sportsgrene hvornår de
har hjemmekamp i resten af sæsonen?

Møde med hallens bestyrelse.
 Forslag om sidst i januar.

Der skal være møde en gang i januar.
Der er solgt ca. 300.
Mette tager på gymnasiet for at høre mht.
barpasning – tjek mht. tøj.
Hvor kan vi få lov til at ophænge bannere?
Thomas Gerber – 2464 6480 –
thomas@gerberjensen.dk
Alle blev opfordret til at sætte hjemmekampe ind
samt billeder fra træning / kampe mm
23. januar 2018 kl. 19.30 – Rikke inviterer
repræsentanterne fra hallen.

‐
Året der gik
 Hjertestarterkursus – Mette og Hanne har
været på hjertestarterkursus i

Det var et godt kursus, alle bestod.
Måske vi skal have lavet en aftale gennem
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hjertestarterforeningen – hvordan var det?


Evt.



Hvilke afdelinger ville have gavn af
ansøgning af puljer.
Afdelingerne skal selv søge til egne
sportsgrene
Omdeling af Bøgebladet



Kasserne i hallen




Køreplaner for festerne?
Nye sportsgrene, hvordan går det?




Gratis Haltimer

hjertestarter‐foreningen for kursus til bestyrelsen og
trænere mm. Pengene til kurset kan måske søges via
Tryg‐Fonden.
Der kan bl.a. søges hos:
Faaborg‐Midtfyn Kommune – Pulje‐ og støttemidler
Jem og Fix fonden
Næste nummer kommer fredag 16.2.2018 til
omdeling senest den søndag den 25.02.2018
Det fungerer godt, bortset fra overtrækstrøjer,
besked til lærer og træner om at få tingene rigtigt på
plads.
Er på plads
Dart – er i gang, ikke så mange, vil gerne have flere.
SMART‐training – 21 er med, det går godt.

Leasingaftalen på cyklerne er opsagt og udløber til
sommer (Juli) Cyklerne kan frikøbes for 1.000 pr.
cykel.
Egnsfest, med i udvalget sidder nu: Ole Rasmussen,
Marianne Winther, Torben Bendtsen, Elmer
Søsborg, Kent Rosenly og Mette Gerber

Næste møde afholdes mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00

