Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2017 i klubkokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Justering af dagsorden
Pkt. 3c tilføjet
1. Godkendelse af referat best.mø 07.08.
Godkendt.
2. Orientering fra HB-mødet 21.08.
Karen orienterede fra mødet: Der er fremsat ønske om en passage fra mødelokalerne til
Hal 1. Nytårskur afholdes fre. 5. januar. Der afholdes orienteringsmøde man. 27.11. om
hå.afd.’s foreningsudvikling med DGI. Husk der kan søges om tilskud fra Idrætssamvirket.
3. Organisation
a. Vi er kommet godt fra sæsonstart, og der er stor tilfredshed med Lenes gym om
torsdagen. Antal medlemmer: 300 tir. og tor., 20 kun tor., 10 på venteliste. Mange til
svøm og til Lene i spejlsalen. Der er også kommet gang i fitness tir. og tor. med ny ung
instruktør Maria (frem til jul). Sofie (danser) vikarierer for Lene i.f.m. hendes fravær.
Upstairs: madhold savnes til efterårsferien, kaffeliste ok. Cafeen vil blive renoveret, men
der er ikke sat tid om hvornår!
Igen skal det pointeres, at vi ikke må gå gennem Hal 2 når der er træning/undervisning.
Nogle er usikre på, hvilke omklædningsrum, der kan benyttes. Andre ser det som et
problem, at man i omklædt tilstand skal gå udendørs for at komme til og fra Hal 1. Vi
strammer op – nok engang!
b. Beredskabsplanen er god nok. Vi anbefaler app’n ’Akuthjælp’ til medlemmerne.
c. I dag havde vi besøg/høring af rådmanden ang. idrætspolitikken i Aarhus. Intet et
bemærke.
4. Siden sidst
a. Vandreturen fint tilrettelagt.
b. Målet: Eddie slutter som bidragsyder. Helle og Bent opfordres til et bidrag om
Veteranernes historie. Ninas idé om artikler om medlemmers tidligere sportsbedrifter er
god.
5. Kommende arrangementer
Sangeftermiddag 24. okt. hvor Steve Cameron synger gospel med os. Medbragt
madpakke, sang 13:30-15:30 incl. kaffepause. Headsættet skal fungere! Alice, Knud,
Steen. Kage Alice. Deltagerpris 75 kr.
6. Næste møde tirsdag 7. november kl. 13:30.
7. Evt.
Karen fortalte om en falsk mail.
Vi melder afbud til møde på Vejlby Lokalcenter.
Up-to-date medlemsliste udleveres.
Invitation til jule-indkøbstur droppes.

Referat Steen 05.10.17

