Notat fra Hovedbestyrelsesmøde, Skovbakken, 18. august 2016.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyt fra FU
Nyt fra IH
Nyt fra VR hallen
Hjemmeside
Cafe i F-bygningen. Levnedsmiddelkontrol besøg
Eventuelt

1)
Til mødet er indbudt to repræsentanter fra hver afdeling for at give en bedre chance for at flere kender til
HB møderne, og bedre opbakning fremover til HB møderne med repræsentant fra alle afdelinger.
Skovbakkens 90 års fødselsdag skal fejres i april 2017 med en stor fest. FU efterlyser interesserede til at
indgå i arbejdsgruppen omkring denne fest. Deltagerne blev opfordret til at snakke om det i de enkelte
afdelinger og finde eventuelle interesserede og melde tilbage til FU
2)
Der har været fuldt besat med elever i foråret
Der er afholdt tre sommerkurser
Elevtal for efteråret ser også godt ud: 140
Byggeansøgning til kommunen på ”Multihuset” er sendt afsted
Lejemål med VIA hallen og lokaler er forlænget til 31. dec 2016
Kunstgræsbane: Der er startet dialog med VSK fodbold om de får rådighedsret på de fleste timer, og så selv
intern fordeler timerne
Gulvet i Hal2 er afhøvlet, nyopstreget og lakeret i løbet af sommerferien.
Nytårskur fastsat til 5. januar 2017
3)
Det nederste køkken er udlejet til Martin Ib som starter bageri op i lokalerne
To kursus lokaler i mellemetagen udlejes til Bakken Bears som vil etablere kontorfaciliteter. Der
installeres/opsættes køkken til minimum brug som frokostkøkken.
Pylon er ny sat i ordre og bliver projekteret snarest. Alle afdelinger kan få mulighed for annoncerer
aktiviteter på pylonen. VR Hallen vil udarbejde retningslinjer snarest muligt
4)
Eddie Morgan efterlyste lidt mere liv på hovedafdelingens hjemmeside. Kan den aktualiseres lidt mere?
Enighed om, at det ikke har været den mest levende side, men tiden til at få den mere levende har ikke
været til stede ligeledes som viden om ”Hvordan” ikke er optimal.
Der mangler ind imellem support til at få tingene rettet. Kan de afdelinger, der har kørende hjemmesider
eventuelt hjælpe med de små dagligdags udfordringer andre afdelinger støder ind i?
Karen Hoffmann vil undersøge muligheden for at veteranernes hjemmeside mand kan hjælpe. Karen
vender tilbage til FU med et.
FU undersøger hvordan vi fremover sikrer en bedre support på hjemmesiden.

5)
Lena kunne fortælle, at Levnedsmiddelkontrollen har meldt sin ankomst til at besigtige køkkenet og
klublokalerne i F-bygningen. Baggrunden er en henvendelse fra en forælder til Levnedsmiddelkontrollen om
forholdene i forbindelse med salg i klublokalerne af madvarer.
Håndbold ønsker at bruge køkkenet ved deres aftenåbninger.
Lena vender tilbage med resultatet af kontrollen når den har fundet sted.
6)
Kim fremlagde projektoplæg til ”Idrætskulturbad” i Aarhus. Der var interesse for det fremlagte, men de
nærmere detaljer skal drøftes i samarbejdsudvalget om centerets øvrige tiltag.
FU har i det sidste halve år fremsendt opgaver hvor afdelingerne har haft mulighed for at tjene penge.
Ingen har dog benyttet sig af disse muligheder. Der efterlyses i stedet for en ”helårsplan” fra de
organisationer der efterspørger hjælp så det er nemmere at få det med i planlægningen på lang sigt. De
henvendelser vi får med kort varsel kan så godt som ingen samle folk til.
Leif ønskede tilkendegivelse fra afdelingerne om det vil være en god ide og gå sammen om henvendelse til
leverandører af oplevelser. F.eks. hoppeborg eller lignende der kan tilbydes deltagere der er til stævner og
lignende. Afdelingerne kan kontakte Leif hvis der er interesse.
Torkild oplyste, at en person har henvendt sig med tilbud om hjælp til kontoropgaver for afdelingerne. Hvis
der er ønske om hjælp bedes afdelingerne kontakte Torkild. Torkild finder ud af konkret hvori hjælpen kan
tilbydes og hvad det koster.
Lena fortalte om at håndbold har store udfordringer med at hverve frivillige til bestyrelsesarbejdet. I
samarbejde med DGI starter afdelingen nu op med at finde den rette måde at få bestyrelsen til at fungere.
Det sker i projektet ”DM i foreningsudvikling”. Lena lovede at holde FU opdateret på arbejdet.
Leif orienterede kort om status på fusionen mellem VIK og Skovbakken fodbold, VSK Aarhus

