Referat 16. januar 2014

torsdag den 16. januar
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Else Marie Jensen/Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Carsten Andersson, Chresten Krogh, Mogens
Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten
Jørgensen, Henriette Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Computer
Afbud:

Chresten, Bodil , Mogens og Kim

Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05
19.10

1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

19.45

4) Økonomi

19.55

5) Klubhuset

20.15

6) Festudvalget

20.35

7) Nyt fra udvalgene

20.40

8) Nyt fra bestyrelsen

20.45

9) kaffepause

21.00

10) Julearrangement

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Godkendt uden bemærkninger
Gavekassen – Henriette foreslår at kobberbryllup bliver
tilføjet – vedtaget.
Referat fra sidst underskrevet.

Henriette

Mangler der kontingentbetalinger? Super vigtigt, at vi får
fulgt op, så vi kan søge tilskud for alle og at der ikke
smutter for mange i det nye system! Der skal følges op på
powertumbling – vi har en indbetaling som ikke kan
placeres. Indberetning til Centralt Foreningsregister skal
ske senest 31. januar – der skal alle medlemmer være
registreret. Regnskab skal godkendes ved næste møde.
Mogens har meddelt at alt er kørt i stilling til at Anders,
Vagn og Else Marie er klar til at overtage posten. Der er
opsat lille varmtvandsbeholder i køknet, så den store ikke
skal køre hele vinteren.
Festudvalget har afvist at Landsby Laug får lov at have
tombola ved byfest – begrundelse: andre er tidligere blevet
afvist. Ansvarsområder er blevet opdelt og beskrevet.
Status på medlemskab på af Markedsforeninger – Mogens
følger videre op. Else Marie og Carsten er ved at få styr på
diverse kontrakter. Festudvalget er inviteret på besøg på
Fuglsang d. 26. februar.
Løb: ikke så meget nyt – Varnæs Vig løb er under
planlægning, 17. april 2014. Nytårsløb endnu engang en
succes. Afdelingen har fået fine jakker.
Gymnastik: fuld gang i planlægning af gymnastikopvisning.
Udfordringen i år er, at det falder sammen med
brandværnets fastelavnsfest. Børnene bør kunne nå begge
dele.
Badminton: holdene er i fuld gang – tilmelding til stævne i
gang. Ikke for mange børn. Klavs snakker med Finn om
hold i børnehave.
Fodbold: Carsten laver reklame for førstehjælpskursus –
ikke ret mange tilmeldinger indtil nu. Hvor skal
hjertestarteren hænge? Hænges op på Varnæs Skole. Skab
så den kan hænge udendørs koster 10.700 – øvrige
foreninger i området kontaktes vedr. bidrag hertil.
BK2012 – samarbejdet ved at være på plads rent
administrativt. Carsten håber på mere positivt nyt til næste
møde. Det er ikke muligt at lave stormskade lige nu pga.
vand på sportspladsen. Dræn venter på frostvejr.
Indefodboldhold i fuld gang.
Kajak: vinterpause.
Intet nyt.

Kirsten og
Henriette

Evaluering – godt arrangement. Overskud på kr. 188.

Henriette

Mogens

Carsten

21.15

11) Bladet

21.25

12) Fotograf
13) Bestyrelsen og
festudvalget efter
generalforsamlingen

14) Evt.

Praktiske forhold:

Vigga følger op på rabatordning, samt sender plan til
Henriette så vi kan nå at få lidt med om vore
arrangementer. Vigga laver en positiv historie omkring
crossfit.
Henriette prøver at hyre en fotograf til at tage lidt gode
billeder fra hver afdeling. Henriette sender yderligere info
når aftalen er lavet.
Bodil, Dorte, Klavs og Kim er på valg og vi mangler én
formand for håndbold. Alle fire ønsker genvalg – håndbold
hviler, med mindre der pludselig dukker et emne op.
Årsberetninger skal være klar til gymnastikopvisning –
indlæg skal sendes til Henriette senest 17. februar. Else
Marie indrykker annonce i Lokalavisen.
intet

Henriette

Henriette
Henriette

Carsten er fotograferet.

Bilag:
Næste møde:

Onsdag den 26. februar på Sundeved Efterskole

Kirsten Billund

Else Marie Jensen

Chresten Krog

Mogens Jensen

Kim Hamann

Klavs Albertsen

Carsten Jørgensen

Henriette Ebbesen

Carsten Andersson

Bodil Wilhelmsen,

Dorte Aarøe,

