Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2017.
Dagsorden.
Punkt 0:

Evt. justering af dagsorden

Punkt 1:

Godkendelse af referat fra 15. november 2016

Punkt 2:

Siden sidst
a. Julefrokost 13.12.16 (mad, personale, lotteri, musik …) Alle
b. Nytårstaffel 05.01.17 (Leif og Karen)
c. Målet – bladmøde 10. januar 2017 (Karen)

Punkt 3:

Organisation:
a.
b.
c.
d.

Medlemsregistrering centralt (Leif og Karen)
Status vedr. medlemstal og medlemsliste (Jytte og Knud)
Status vedr. Upstairs – madliste. kaffeliste, kontor (alle)
Aflysning i hal1 i uge 5. Muligheder? Se vedhæftet mail fra Lene i
Springcentret.
e. Udfordringer i fremtiden – Hvor ser vi mulighederne med den nye multihal?
Franks Gym? Springcentret? Svømmehallen? …
Punkt 4:

Kommende arrangementer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Punkt 5:

Hjertestarterkursus 24.01.17 (Karen)
Stavgymnastik 09.02.17 (Jytte)
Generalforsamling den 14. marts 2017 (se bilag)
Testdag den 28. marts 2017 (Steen og Karen)
Skovbakkens 90 års fødselsdag (Kloster har lovet et bilag)
Afslutningsudflugt og vandretur 16. maj 2017 (Knud)

Evt.

Til stede var:
Karen, Jytte, Leif, Alice, Egon og Knud (referent).

Referat:
Ad 0. Ingen justering nødvendig.
Ad 1. Referat godkendt.

Ad 2.
a) Julefrokost. Generelt en meget vellykket julefrokost. To mandelgaver, et gavekort til
"Fredes Flyvende Tallerken", gaver fra Kvickly Veri samt et gavekort til Sportmaster var
tilovers.
Gavekortet til Sportsmaster købes der badmintonbolde for, og resten gemmes til næste år.
Store ros til Toastmaster.
b) Nytårstaffel. Der blev holdt et indlæg om IH's fremtidsplaner. Derefter networking.
Leif ville gerne have et udvalg, der så på fordeling af hal tider i dag timerne.
Leif forhørte sig hos formanden for håndbold, om der var helt styr på gælden, men fik ikke
et entydigt svar.
Alt i alt en god ide med Nytårstaffel.
c) Målet. Der er stof nok til dette nummer. Invitation til 90 års jubilæum kommer med i
bladet og på hjemmesiden.
Else trapper stille ud af Målet. Hvad med Fotomapperne? Hvis Else vil fortsætte, vil vi
meget gerne have det.
Ad 3.
a) Central registrering i orden.
b) Medlemstal. Liste med rettelser af telefonnumre og andet vil blive indført i ny
medlemsliste.
Der er 2 på ventelisten, og nye interesserede kommer på denne venteliste.
c) Upstairs. Der folk til madlisten til lidt ind i februar. Der efterlyses flere til at melde sig.
Alice ville gerne have at gammel "mad" bliver fjernet fra køleskabet, med mindre der var
lavet aftale med næste madhold om, at de ville bruge det. Knud laver seddel, der sættes på
køleskabet.
Jytte ville gerne have et lille køleskab til depot rummet, til opbevaring af øl og vand. Leif
sørger for indkøb.
De bordeaux duge flyttes til "Det gamle skab". (Karen)

Der har været problemer med nøgleboksen med nøglen til depotrummet. Koden til
nøgleboksen er blevet ændret. Henning har haft boksen med hjemme, og har åbnet den. Der
var stadig en nøgle i. (Vi skal ikke have ny lås.) Vi må finde ud af, hvad vi gør fremad.
d) Aflysning. Der skal være tennis i Hal 1 i uge 5 hvilket betyder ændringer.
Vi vil forsøge at få Lene fra "Spejlsalen" til at afholde gymnastik for et mindre antal i
Spejlsalen, både tirsdag og torsdag i uge 5. Karen tager kontakt til Lene og aftaler, at hun
kommer forbi og fortæller lidt om gymnastikken. Ændringer som følger:
Tirsdag den 31. januar:
Gymnastik i hal 2 fra 10:30 til 11:30.
Badminton i hal 4 fra 11:30 til 12:30.
Volleyball i hal 2 fra 11:30 til 12:30.
Evt. gymnastik med Lene i Spejlsalen fra 11:30 til 12:30.
Svømning og "Yoga" som normalt og Petanque et ledigt sted.
Torsdag den 2. februar:
Badminton i hal 2 fra 11:30 til 12:30.
Gymnastik i hal 2 fra 12:30 til 13:30.
Volleyball i hal 2 fra 13:30 til 15.00.
Yoga i kælder fra 13:30 til 14:30.
Evt. gymnastik med Lene i Spejlsalen fra 13:30 til 14:30.
Leif sørger for at bestille de nødvendige hal tider.
e) Udfordringer i fremtiden. Vi havde en god debat om mulighederne i fremtiden.
Ad 4.
a) Hjertestarterkursus. Fin tilslutning.
b) Programmet er nu klar til "Stavgymnastik":
Foredrag i Margeritsalen ved Margrethe Neergaard 12:00 til 13:00. Der serveres kaffe og
fastelavnsboller til deltagerne. Leif og Tutter sørger for kaffe, Alice for fastelavnsboller.
Gymnastik (Gunnar) i hal 1 fra 12:30 til 13:15.
Stavgymnastik i hal 1 fra 13:15 til 14:15.

Badminton og volleyball deles om hal 2 fra 13:15 til 14:30.
c) Generalforsamling. Leif sørger for det praktiske, Alice køber brød og Knud laver
tilmeldingsskemaer.
d) Testdag. Mere på næste møde.
e) 90 års jubilæum. Der virker lidt dyrt. Hvad med vand og øl? Karen undersøger. Knud
laver tilmeldingsskemaer.
f) Afslutningsudflugt. Budget godkendt. Der arbejdes videre med opgaven.
Tilmeldingsskemaer med "hvem kører selv" udarbejdes. Knud.
Ad 5. Vi har modtaget "godt nytårs skrivelse" fra Rabih Azad Ahmad med ros for det
arbejde foreningen gør.
Karen er blevet kontaktet af Susanne (Elastik i Jægergårdsgade) for at få lidt reklame. Karen
afviser hende.
Leif har skaffet ny livredder, Morten Holst, frem til sommerferien.

Næste møde tirsdag den 21. februar.

