
 

Bestyrelsesmøde d. 9.6.2022 kl. 19 
 

Deltagere 
 

Formand - Morten Næst F. – Morten Kasser – Kurt 
 
 

Håndbold – Mette 
 

Senior - Hanne  Fodbold – Abdi 
  
AFBUD 
 

Badminton- Kurt  Volley – Jan 
 
ADBUD 

Gymnastik – Helle 

 

DAGSORDEN: 

FASTE PUNKTER 

1. Valg af referent Mette 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
4. Nyt fra: 

Formanden: intet nyt 

Kassereren: intet nyt, det seneste regnskab er sendt ud på mail til bestyrelsen 

Hallen:  Har fået 111.000 kr. fra kommunen til alle nye branddøre. Det er ikke helt nok, så de prøver at skaffe flere 
midler. 

Håndbold: Mette spurgte om der må laves håndboldhold uden et håndboldudvalg, Det må der ikke iflg. 
Vedtægterne. Mette sender skriv til Morten som videremailer det til alle damespillere. 

Fodbold: intet 

Badminton: Sommerbadminton slutter nu her i uge 24 da halgulvet skal lakeres 

Volleyball: intet nyt 

Gymnastik: intet nyt 

Senioridræt: intet nyt 

Sponsorudvalg: intet nyt 

 

5. Fordeling af haltimer skal vedtages! 
Faaborg ØH gerne vil bruge hallen torsdage kl. 18-22. Det betyder at vi kan bruge den indtil kl. 18 
Vi har i princippet selv hallen 16.00 – 18.00 evt. til fodbold eller et jump hold. 
Ændringer til haltimerne skal sendes til Morten C. senest søndag d. 12/6 Ellers så er den allerede aftalte 
timefordeling endelig.  
 

6. Flere frivillige til Bierfesten Til de næste 2 års fester skal der være flere frivillige. Således at der er flere 
forskellige, der har en forberedende opgaver/flere under tovholdere på enkelte opgaver.  
Vi satser på at have nyt fra arbejdsgruppen til efteråret. Det nuværende udvalg skal lige mødes. Så skal der også 
findes nogle flere hjælpere i vores bestyrelse. Hallen har allerede taget flere af posterne, hvilke ved vi ikke. 
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7. Rengøringstjans lørdag. Hvem deltager? Vi er 4 pers. Nu (Morten C. Kurt J. og Helle + Peter) Fodbold mangler at 

give svar på hvem der kommer fra deres udvalg og hjælper???!!! Helle rykker selv Abdi for svar. 
 

8. Honorering, andre end fodbold (kasseren) Fodbold afd. Skal lige huske på at det ikke må udbetales mere end 
6.000 kr. pr. træner (pr. cpr. nummer.) Så husk dette hvis der kun er én træner. Dette gælder også selvom, at der 
er lavet mundtlig aftale på et højere beløb i starten af året. 
 

9. Folder om idrætter i foreningen Morten C. sender folderen rundt og så skal alle udvalgs formænd melde retur 
med tiderne, disse tider skal jo nok alligevel være på plads inden der skal skrives til næste Bøgeblad.  
Så lokker vi med Annette igen, så hun kan opdatere folderen.  
 

10. Godkendelse af kontingenter Det blev godkendt på sidste møde i forbindelse med mødet vedr. kontingenter. 
 

11. Padeludvalg: tilskud til banen. Som udgangspunkt siger bestyrelsen god for 250.000 kr. Så arbejdsgruppen har 
noget at arbejde videre med til fondssøgning. Hallen håber at 200.000 kr. fra kommunen som oprindeligt var 
givet til et motionscenter må flyttes til brug af etablering af padelbane. 
 

12. Opkrævning af kontingenter? Fodbold havde problemer sidst – status? Intet nyt, da Abdi ikke var med til 
mødet. Morten C. kontakter selv Abdi. 
 

13. Eventuelt  
Mette: Vi afventer lige med ”sponsor plankeværket” indtil at der er afklaring vedr. padelbaner. Så vi ikke laver 
sponsor plankeværk hvor det ikke kan ses. 
Kurser: 
Kurt J: Vi vil gerne have uddannet nogle Padel instruktører. (Kurt J., Stig og Morten C. vil gerne med på kurset.) 
Helle: Thai chi kursus til Ruth 
Morten H.:  Kids volley kursus til Natasja 
 
 
”Halvårs evaluering” afholdes hos Mette G., Nørrevænget 6.  
Dato: Lørdag d. 20/8 kl. 19.00 til spisning og underholdning  
Mette udsender ”dagsorden” i starten af august 
 

14. Dato for næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 15/9 kl. 19.00 Helle booker mødelokale ved Stig. 
 

15. Punkter til næste møde  
*Messe, hvem gør hvad! Vi inviterer Lars Biilmann med kl. 19.00 også starter vi med messen. Mette invitere Lars. 
*Foredrags oplæg ved Morten C. og Mette. 

 

 


