Dato:
Sted:
Forplejning:

Dagsorden med referat FU møde
Den 2. juni 2020 – kl. 17.00 – 19.30
Hos Arne
Der serveres håndmadder

Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
Godkendelse af referat fra sidst
- Godkendt
Faste punkter:
1. Status – økonomi
a. Økonomi pr. 31.5.2020
i. Kontingent konto ændres så konto 1120 så andre ting kan ses.
ii. Medlemstilskud og lokale tilskud er kommet, og sponsor er sendt ud.
iii. Der laves en ompostering af sponsorkonto så det bliver mere gennemskueligt.
b. Sponsorpenge i aktiviteterne?
i. Meddelelse til næste HB møde. En vare sælges eks. moms.
c. Ungdomstilskuddet?
i. Orienterede om vores medlemstilskud.
d. Kontingent?
i. Status på kontingent, badminton og bordtennis betaler en gang om året. Fodbold
har udfordringer med indbetaling af kontingent. (Hvis man ikke har betalt er man
ikke medlem af foreningen) Michael følger op på fodbold får betalt kontingent. Der
kommer en løsning til næste gang.
e. Vedtægtsændringer vedr. virtuelt møde
i. IK laver oplæg til forslag til generalforsamlingen
f. Mulighed for en drift konto til uforudsete udgifter
i. Info til næste HB-møde
g. Vi afvikler generalforsamlingen ultimo august eller primo sept.
2. Status – organisation/opgaver
a. Nye aktiviteter
i. Dart
1. De som har lyst og energi til at starte en aktivitet så giver FU 5000.- i
opstart, Hvem, hvor, Der skal laves en introduktionsplan osv. Og inviteres til
et FU.
ii. Ketchersport (badminton / Tennis )
1. politisk beslutning som skal tages sammen med badminton og tennis.
Kunne gøres i forbindelse med en sparring.
b. Bowling i foreningen. SSB (Svendborg senior bowling)
i. Møde med deres bestyrelse, Michael og IK holder møde med SSB
c. Bookning på Tennis banerne?
i. God debat om bookning system. IK hører conventus om muligheden
d. Tribunen og Bænke ved fodbold skal restaureres.
i. En samlet udviklingsplan over hele området, fra veligeholdet, så kan FU snakke med
kommunen.

e. Sommerfest i SIF for leder og frivillige
i. Afholdes den 21. august ved hallen, Rikke er tovholder.
3. Status – Aktiviteter
4. Dagsorden – bestyrelsesmøde den 15. juni kl. 18:00 i hallen IK og Arne laver dagsorden med kaffe
og vand
Information
- Vedtægt ændring
- Reglerne for virksomhed kontra privat salg.
Debat
Beslutning
- Dato for generalforsamling
5. Evt.

a. Børneattester rekvireres af Michael elektronisk.

