Dagsorden med referat FU møde m/referat

Dato:
Sted:

Den 21. april 2021 kl. 17.00 – 19.00
Hos Arne B

Forplejning:

Smørrebrød vil blive serveret



Godkendelses af referat
i. Godkendt uden bemærkninger



Godkendelse af dagsorden
i. Rettet til

Faste punkter:
1. Status – økonomi
a. Resultat lige nu
i. Ingen bemærkninger
b. Folk og fæ
i. Vi fastholder vores medlemskab af folk og fæ og ansætter nogen til sørger for
kommunikationen.
ii. Jobopslag på facebook, en kommunikationsgruppe
c. Godtgørelse til ledere
i. Vi melder ud at grundet manglende aktivitet skal der ikke udbetales godtgørelse
ii. Godtgørelserne skal udfyldes korrekt og skal ikke sendes til Tina
d. Betaling til SKI
i. Bo Isaksen melder at der er ekstra midler til lokaleleje kompensation. Vi holder
møde med Bo Isaksen/hallen. Vi kan understøtte en beslutning om forbedringer af
faciliteterne omkring hallen. Vores besparelse kan bruges til forbedringer i hallen
ii.
2. Status – organisation/opgaver
a. Samarbejde med SKI
i. Kommunikation hvordan gør vi? Cafeen hvad gør vi og
hvad gør hallen. Skal der kastes midler i.
ii. Sundhedspolitikken i cafeen hvad er den? der sælges
hvidt brød, slik og øl!!!
iii. Cafe bestyrelse? Organisations ide 
b. Adgangssystem
i. Vi sætter ikke nogle i gang uden at vide hvad det koster, vi
starter det igen.
c. Ekstra nøgler?
i. Løst

d. Hjemmeside / Conventus
i. Mailadresserne til hver aktivitet bruges ikke. Vi prøver igen på næste HB møde
ii. Michael tager opgaven vedr. Bo Isaksens mulighed for at kunne redigere.
iii.
3. Status – Aktiviteter
a. Kandis
i. Aflyst for i år uden omkostninger.
ii. Kandisposten på budgettet skal slettes.
b. Fodbold Albani kampagne.
i. Vi er med.
c. Kontingent bowling
i. Ingen aktivitet, ingen kontingent.
d. Tennis
i. Kontingent fastsættelse: voksne alle over 18: 450.-, junior 300, familie: 700.- IK
opdaterer hjemmeside.
ii. Opstart? lørdag den 1. maj kl. 10 på banerne
4. Generalforsamlingen 2021
i. Afholdes onsdag den 16. juni kl. 19:00, med mad til HB og Ski kl. 18:00
ii. Michael Bjørn spørges om dirigentposten.
5. Evt.

Hjertestarter gruppe på plads. Godt med 2 nye folk.
Skal vi gentage frivillig fredag. IK og Rikke arrangerer den 18. juni.

