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Deltagere 
 

Formand – Rikke 
AFBUD 

Næst F. - Morten Kasserer – Kurt 
AFBUD 

Håndbold - Mette 

Senior - Hanne  Fodbold –(Kristian)  
Frederik 

Badminton- Kurt 
 

Volley – Jan 
AFBUD 

Løb – Erik 
AFBUD 

Gymnastik – Helle 
 

Sponsorudvalget - 
Annette 

Stig - Hallen   

Godkendelse af dagsorden 
 

godkendt 

Referat  
 

- Sendes til Thomas Gerber, som ligger dette 
på hjemmesiden. 

Nyt fra Kasseren. 
 

Intet 

Nyt fra Formanden. 
-  

Intet 
 

Nyt for sponsorudvalget. Opsigelse fra Stark 
Ny aftale med RapRen 

Nyt fra Hallen 
-  

Solfangerne bag hallen bliver repareret 
Taget (det der har været utæt) bliver repareret 
Der bliver installeret strålevarme inde i halen 
Der kommer solceller på taget til el 
Nyt fyr 
Bestyrelsen har planer om at lakere gulvet, når alt 
ovenstående er færdigt. 
De gamle rør fra ventilation bliver hængende i første 
omgang. 
Der er et ønske om at skifte yderdørene, der er søgt 
penge hertil, men ikke modtaget noget svar. 

Fordeling af haltimer i Sæson 2018/2019 
 

- Nye aktiviteter der ønskes opstartet: 
 

- Håndbold 
- Planer om sommertræning? 
- Trænerstatus? 
- Senioridræt 
- Planer om sommertræning? 
- Trænerstatus? 
- Fodbold 
- Indendørstræning? 

 
 

- Trænerstatus? 
- Sommertræning 
- Badminton 
- Planer om sommertræning? 
- Trænerstatus? 
- Volley 
- Planer om sommertræning? 
- Trænerstatus? 
- Løb 
- Trænerstatus? 

Sæson opstart ca. 1. september 
 
 
 
 
Maj + juni 
Er på plads 
 
April 
Er på plads 
 
Fodbold vil gerne gøre brug af evt. haltimer, hvor  
anden træning, f.eks. håndbold/badminton er ude 
til kamp eller aflyst. 
Næsten på plads. 
Husk sommertræning er = indendørs 
 
Mandage 19-21 i april, maj, juni 
Håber det er på plads 
 
Tirsdage kl. 18-20 i april 
Ikke på plads endnu 
 
Er på plads 
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- Gymnastik 
- Planer om sommertræning? 
- Trænerstatus? 

 
Powerline fortsætter måske april, maj, juni 
Håber det er på plads 

Kontingentsatser sæson 18/19 
- Alle bedes tage deres kontingentsatser med 

for børn og voksne med til mødet 

- Kunne man evt. lave en eller anden form for 
gæstepris? 

- Månedsvis betaling? 
 
Tages på kommende møde 

”Aflønning af træner og udvalgsmedlemmer”  
- Hvordan gør vi? 

 
Tages på kommende møde 

Sponsoraftale 2018 
- Der er kommet tilbud. Kort resume fra disse samt 
mødet med dem begge. 

- Sportmaster Svendborg 
- Intersport Faaborg 
- Der skal vedtages et af tilbuddene.  

 

 
Mette og Kurt forklarede, hvad de havde fået af 
info. 
 
Stemningen er for at vælge Intersport, hvor vi I 
første omgang kun skal binde os for 1 år ad gangen. 
Mette kontakter Jeppe og laver aftale om møde. 
 
Mette følger op på, om vi kan få en ”tøj”-ansvarlig 

Nøgler til hallen 
- Jeg mangler svar fra 1 sportsgren 

 
Rikke følger selv op herpå. 

Indkøb af rekvisitter til sæson 18/19 
- Junior overtrækstrøjer 
- Andet 

 
 

Egnsfesten 2018 
• Hjælp til denne fest af bestyrelsen. 

 
• Musikken 
• Underholdning 
• Billetter 
• Evt. 

De er nu 6 personer med i udvalget 
Udvalget har møde den 6.6.2018, hvor de bl.a. skal 
finde ansvarspersoner for arbejdsopgaverne 
De 3 P’er er bestilt 
Der er bestilt pause-underholdning 
Billetsalget starter til august  
Der skal findes ud af noget med lys 

Evt.  
Næste møde 
 

 
Helle sørger for indkald, hun kontakter lige Kurt 
forinden. 
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Træningstider i hallen 2018-2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Kl. 8 – 9 
Spinning 

 Kl. 8 – 9 
Spinning 

 Kl. 8 – 9 
Spinning 

Kl. 9.30-10.30 
Smarttræning 

Kl. 16.30-18 
Håndbold 

Kl. 16-17 
Badminton 

Kl. 9-10.30 
Senioridræt 

Kl. 16-18 fra uge 43 
Fodbold - Børn 

Kl. 16-17 
Badminton  

Kl. 18-20 
Volley + skum 

Kl. 17-19 
Jumping-fitness 

Kl. 16-17.30 
Håndbold 

 

Kl. 17-18.30 
Evt. Step 

Kl. 20-22 
Håndbold 

Kl. 19-22 
Badminton 

Kl. 17.30-19 
Eller kl. 18-19.30 
Bordtennis 

 

Kl. 18.30-22.00 
Badminton 

  Kl. 17.30-19 eller 
Kl. 18-19.15(19.30) 
Power Line 

 

   Kl. 19.15(19.30)-22 
Håndbold 

 

Spinning – kender endnu ikke dage og tidspunkter 
 

 


