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Deltagere

Formand ‐ Rikke

Næst F. ‐ Morten

Kasserer – Kurt

Håndbold ‐ Mette

Senior ‐ Hanne –

Fodbold ‐ Kristian

Badminton‐ Kurt

Volley – Jan

Løb – Erik

Gymnastik – Helle

Sponsorudvalget ‐
Annette
Godkendelse af dagsorden
Referat

godkendt
‐

Nyt fra Kasseren.

Nyt fra Formanden.
‐
Nyt for sponsorudvalget.

Nyt fra Hallen
‐ BIF skal finde en ny til halbestyrelsen, da
Jean er valgt ind som medlem i
halbestyrelsen

Kort nyt fra alle udvalg.
‐ Håndbold

Sendes til Thomas Gerber, som ligger dette
på hjemmesiden.
Regnskab udleveret
Umiddelbart ingen spørgsmål
Regnskaberne for de enkelte arrangementer tages
under punkterne nedenunder
Tak for tilbagemelding med en masse punkter til
gennemgang.
Står pt standby
Der skal skaffes flere til at sidde i sponsorudvalget

Jean er blevet valgt ind i halbestyrelsen, hvor han
har overtaget pladsen efter Bente.
BIF har 3 pladser i bestyrelsen: pt. besat af Morten
og Marianne.
Der er bragt en i forslag, Rikke følger op herpå.
Hallen har søgt energipuljen, som de afventer
tilbagemelding på

Serie 3 damerne blev mestre i sidste weekend
Serie 4 damer slutter midt i deres pulje
Herrerne slutter midt i deres pulje
U12 er trukket
U8 har deltaget i lidt stævner
Damerne er startet sommertræning og skal deltage
i ØH stævnet.

‐

Senioridræt

Træner udendørs i april måned
Afholder afslutning 1. maj

‐

Smarttræning

Afslutter på fredag

‐

Fodbold

Seniorherrerne er startet
Børnene har sidste gang indendørs på fredag og
starter ude i næste uge.

‐

Badminton

3 hold har været med i denne sæson
Seniorholdet og 40+ vandt deres rækker
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60+ blev sidst,
Det har været sløjt med ungdomsspillere i år
Der har været mange deltagere på seniorsiden
Sommertræningen er startet med pæn tilslutning.
‐

Volley

Indendørs sæsonen er snart slut, der har været lidt
flere deltagere i år, der har været tilmeldt 2 hold.
1. holdet har været i B‐rækken hele året.
2. holdet ligger i bunden af C‐rækken.
Fyn er blevet samlet til 1 turnering.
Starter Beach‐volley 1. maj.

‐

Løb

Er startet med 15 løbere, ingen nye.

‐

Gymnastik

Herreholdet, børneholdet og dans er stoppet
Yoga slutter midt i maj
Muskeltræning fortsætter juni måned med
Step er lige startet med Line som træner og
fortsætter til og med juni
Spinning kører som det plejer, Ruth er kommet som
ny instruktør.

Bøgebjergmessen
 Regnskab



Evaluering af vores stand på messen.
Kort fra evalueringsmødet





Ændringer til næste år
Forslag til nye udstillere
Gode ideer eller tiltag

Bierfest
 Regnskab
 Evaluering af vores hjælperliste


Kort evaluering af festen



Ændringer til næste år

Regnskabet, der mangler en enkelt opkrævning eller
to.
Hyggelig. Der manglede en pengekasse.
Måske BIF ikke skal have stand, men byder ind som
event
Foreninger – skal der være plads til dem alle?
”Scenen” flyttes hen foran dommerbordet
Flere børneaktiviteter (Fuglehus, pileflet)
Helle, Agershus Glas er kommet med i udvalget
Udstillerne parkerer andet sted
Bodille, TallerkenGalleriet
Skyd på håndboldmål – fart?
Mere for kvinder + aktiviteter for børn
Der mangler nogle få opkrævninger endnu
Der er kun kommet positive tilbagemeldinger, det
var godt planlagt
Det var en god fest.
Der var ro på, ingen ”ildebrande” der lige skulle
slukkes eller noget med at man lige manglede lidt
tid.
Det var nemmere at finde ud af, hvor alting skulle
bringes hen.
Der er blevet snydt med mobilepay.
Hjælperlisten bliver ændret næste år, da Party‐
production har meldt ud, at de ikke kommer og
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 Gode ideer eller tiltag
Tøj‐sponsoraftale 2018 – hvad gør vi?
‐ Hvad køber vi for årligt?

‐ Hvem skal vi kontakte og forhandle med?
‐ Hvad er vores ønsker?
‐ Udpegelse af udvalg? Er der nogen der har sagt ja?
‐ Ønsket om at der er en fast der står for
tøjbestilling – muligvis en der ikke sidder i
hovedbestyrelsen?
‐ Klubdragt bestilling – skal vi vente til der er lavet
en ny sponsoraftale?
‐ udmelding til trænerne ang. træningsdragter.
Kontingentsatser sæson 18/19
‐ Alle bedes tage deres kontingentsatser med
for børn og voksne med til mødet
‐ Hvad med multikontingent fremover?
Nøgler til hallen
‐ Hvem har nøgler til hallen
‐

Hvem har nøgler til kasserne

‐

Alle bedes tage deres nøgler med til mødet,
så de kan blive registreret.
Hvis man er bevidst om at andre fra ens
egen afdeling har nøgler, bedes nøglernes
nr. samt navn på nøglebæreren
medbringes.

‐

Nye aktiviteter sæson 18/19?
‐ Forslag til nye aktiviteter
‐ Aktiviteter der skal ændres
‐ Aktiviteter der skal brandes
‐ Jumping fitness v. Helle
‐
Indkøb af rekvisitter til sæson 18/19
‐ Junior overtrækstrøjer
‐ Andet
‐
Trænerstatus for 2018/2019
 Hvor er vi?
Conventus

hjælper næste år.
Der skal meldes mere klart ud, hvem der står for
diverse opgaver, bl.a. oprydning.
Udsugningen skal være i gang (reguleret).
Der tænkes!!
Tøj: 10‐15.000 – Kurt Laier sender beløb for
idrætsgrenene
Idrætsgrene melder tilbage til Rikke/Annette, hvad
de køber af andre materialer – inden 22.4.18.
Sporten (Intersport Svendborg) ‐ K‐Sport Faaborg
InterSport Faaborg ‐ Sportmaster Svendborg
Leveringsgaranti, der er gældende for tid og tryk
Kristian har et forslag, Kurt J., Mette, Annette, Rikke
Venter til næste møde
Afventer ny aftale
Formændene melder ud til egne rækker
Flyttes til næste møde

Oplysning om nøglenr. og bogstav sendes til Rikke
inden søndag. Erik og Kurt J. har ingen nøgler.
Der er lås på håndbold og volley
Volley 2 stk., Håndbold 3 stk.
Rikke laver en oversigt, når hun har fået oplysninger.
Nøgler man ikke har brug for SKAL afleveres til Rikke
eller Stig.

Punktet flyttes til næste møde.

Rikke søger pulje i FMK til trampoliner

Afventer ny aftale

Mangler børnetrænere til håndbold
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Pris/program




Persondataforordning
Opstarts dato




Kursus i klubben
Info fra møde

Pro‐udgaven er gratis det første halvår.
Vær obs på, at der er mange forskellige muligheder
for tilkøb.
Der er mulighed for gratis kursus, hvis vi er 2
foreninger, der går sammen.
Data slettes efter 2 år.
Ved sæsonstart af indendørs idræt.
Kurt Laier foreslår ændring af regnskabsåret tilbage
til kalenderåret, og at vi så starter Conventus pr. 1.1.
Regnskabsændringen skal i givet fald op til
generalforsamlingen.
Helle melder ud, når hun har kigget lidt på systemet
Det er ikke gratis som først antaget.

Opstart af fordeling af haltimer i sæson 2018/2019

Flyttet til næste møde

Evt.
Bøgebjergfesten – skal vi eller skal vi ikke?

Springes over i 2018.

NÆSTE MØDE onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00
Fordeling af haltider
Kontingentsatser
Trænerstatus
Aflønning af trænere/udvalg
Ny tøj‐sponsoraftale
Indkøb af rekvisitter og kamptøj til næste sæson
Klubdragter
Hvem har lyst til at stå for tøjbestillingerne

