Bestyrelsesmøde 25. april 2017
1. Meddelelser
- Dorte og Kirsten deltog på vegne af LGIF i Repræsentantskabsmøde i
Løgstrup Hallen
2. Opsamling fra sidste fællesmøde omkring forskellige
problemstillinger - iht. referatet fra fællesmødet
- Ønske om elektronisk tilmelding af aktiviteter
-> Punkt på næste bestyrelsesmøde - bestyrelsen udarbejder et oplæg, der kan fremlægges
for udvalgene på næste fællesmøde. Dorte undersøger mulige systemer, resten af
bestyrelsen tænker udfordringer og retningslinier i forhold til opfølgning og ikke mindst
kontrol, så vi sikrer at alle aktive har tilmeldt sig og betalt. AK og Thomas kigger på
mulighederne i det system vi allerede har i fitness nu.
- Ønske om rabatordninger i forbindelse med tilmelding til flere aktiviteter
-> På baggrund af det nyeste samlede regnskab (det der præsenteres på
Generalforsamlingen i maj), hvor foreningen kommer ud af året med et underskud, har
bestyrelsen konkluderet, at der ikke er økonomi på nuværende tidspunkt til at lave
rabatordninger. Også grundet tilskudsordningerne er det pt ikke rentabelt.
3. Generalforsamling i LGIF
- Punkter til dagsorden og beretning drøftet
- Kirsten laver dagsorden. Thomas lægger på hjemmeside og FB. AM opretter i
fælleskalender og beder udvalgene formidle ud pr mail. Det forventes, at alle udvalg er
repræsenteret, og at der aflægges beretning fra alle udvalg. Beretningen sendes
efterfølgende til Thomas på ths@efab.dk, hvorefter den offentliggøres på hjemmesiden.
4. Tennisbanerne - orientering om tiltag her
- Kontingentsats i den kommende sæson: 400,-/Sommerferie-familietilbud 300,- Klargøring af baner: Egon er i år ikke tovholder på klargøring af baner. Kirsten Tougaard
står i spidsen for en række frivillige, der fjerner ukrudt inden den endelige klargøring af
banerne. Der er bestilt et firma til at komme og ordne dette i uge 17 eller 18.
5. Aktivitetsparken
- Officiel indvielse af Aktivitetsparken i forbindelse med Byfesten lørdag d. 10/6 kl.
12.15-13.00. Kirsten sender nærmere info herom, når et program er klar.
6. Evt.
- Hjertestarteren i hallens indgangsparti flyttes udenfor.
- Flemming fra fodbold ungdom kontaktes af AM mht projekt "Styrk din klub"-arbejde på tværs
af afdelingerne.
- Der udarbejdes en form for oversigt a la et stillingsopslag til hjemmeside, skærm i hallen og
FB, hvoraf det fremgår tydeligt hvilke udvalg der mangler frivillige og til hvad. AM kontakter
udvalgene.

