Referat af bestyrelsesmøde 15. november 2016 i klublokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Dagsorden tilføjet pkt. om basket fribilletter under evt.
1. Referatet fra 4. okt. rettet vedr. antal deltagere til HB møderne.
Byggeri af Multihal bag svømmehallen sættes i gang primo december. Antal elever på IHÅ
øges til ca. 140. Det større antal elever må ikke få konsekvenser for vores haltimer!!! I
øvrigt orienterede Karen fra HB-mødet 7. nov.(se notatet)
2. Organisation
a. 5 manglende kontingentbetalere blev gennemgået: et par stykker dukker op i 2017,
andre ser vi nok ikke.
Økonomien ser fornuftig ud.
Revideret medlemsliste ved at være klar. Enkelte mangler at bekræfte bl.a. mobilnr.
b. Madhold frem til februar ok. Der er lavet 3 ekstra nøgler til Upstairs.
c. Karen orienterede fra Målets redaktionsmøde. Vi nedsætter antal nr. fra 350 til 300.
3. Siden sidst
Sang- og foredragseftermiddag 1. nov. var et godt arrangement med flot fremmøde.
Bowling 10.nov. blev afviklet på bedste vis trods lidt misforståelse om starttidspunkt.
4. Kommende arrangementer
a. Julefrokost 13. dec.: Toastmaster? Carl Erik Sølberg spørges Egon. Tonny og Lars skal
spørges om lotteri Leif. Øvrige praktiske ting ok (se forrige referat).
b. Hjertestarter kursus afvikles tir. 24. januar 2017.
c. Kursus stavgymnastik tor. 9. feb. 2017 som Jytte har styr på.
d. Generalf. 14. marts 2017: Jytte, Leif og Knud villige til genvalg.
e. Karen orienterede om testdag DAI. Steen og Karen er uddannede til at forestå en
testdag, fx tir. 28. marts 2017.
f. Skovbakkens 90-års fødselsdag 22. april 2017. Lad os få en fest ud af det!
g. Afslutnings udflugt og vandretur i maj. Forslag fra udvalget blev diskuteret. Priserne skal
justeres, så udvalget kommer tilbage med et nyt forslag.
h. Bustur i juni. Intet nyt.
5. Evt.
Jytte: Kan vi organisere tilmeldinger på en mere hensigtsmæssig måde?
Tor. 15. dec. kan Gunnar ikke komme. Vi spørger Bent T. om en halv times gymnastik og
derefter som vi plejer.
Vi kan få fribilletter til kommende basket kampe.

Referat Steen 17.11.2016

