Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 24. Oktober 2018 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen
Fremmødte: Kirsten, Steffen, Thomas og Anne-Mette
Afbud fra: Linda, Dorte
Anders Kristian forsinket men ankom til punkt 5
Dagsorden:
1. Godkendelse af/opfølgning på referat fra sidste møde
2. Meddelelser
3. Persondataforordningen - information fra Dorte
4. Status omkring møde med fodbold ungdom vedr stævne
5. Lederfest - fastsættelse af dato og indhold
6. Viborg kalenderen - henvendelse om salg
7. Evt.

1.

Godkendelse af/opfølgning på sidste mødes referat.
● Reklameskærm i fitness: Kirsten tager nu kontakt til Bent eller styregruppen
vedr en skærm, der står et sted og måske kan anvendes. Thomas afventer
Kirsten og arbejder derefter videre med at få installeret den nye
reklameskærm.
● Steffen tager nu kontakt til Jakob og får sat gang i interviewene til facebook.
● AM laver tekst til flyer og Thomas laver layout.

2.

Meddelelser
● Tennisbanerne er nu gjort vinterklar
● Den 31/10 afholder Viborg Idrætsraad et arrangement med ungdomsforsker
Søren Østergaard, der vil sætte fokus på fastholdelse af de unge i
foreningsidrætten. AM sender dd mail ud til alle udvalg med link til invitation.
● Henvendelse fra Søren Winter, badminton: Jakob, en spiller fra Silkeborg
badmintonklub kommer ud og giver kyndig vejledning til trænere og spillere
3-4 gange i løbet af sæsonen. Han får et symbolsk beløb for det.
● Henvendelse fra festudvalget: Udgifter til revy? Selvstændigt budget eller
indgår det i festudvalgets budget? Vi ser løbende på udgifterne og evaluerer
på, om det skal køre selvstændigt - evt med penge fra sponsorer.
● Netværksmøde i Skals den 25/10: Kirsten deltager, muligvis også Linda.

3.

Persondataforordningen
● Punktet fremrykkes til næste møde i Dortes fravær.

4.

Status omkring mødet med fodboldungdom vedr stævne
● Mødet er fastsat til tirsdag den 30/10
● Fra bestyrelsen deltager Kirsten, Steffen og Anders Kristian

5.

Lederfest
● Det blev besluttet, at vi igen afholder det som Nytårstaffel. Kirsten vender
tilbage med mulig dato efter kontakt til Tommy, hallen. Derefter melder AM
datoen ud til udvalgene.

●

Der blev drøftet indhold, og alle researcher på muligheder og ideer til næste
møde.

6.

Viborg kalenderen - en julekalender til 200,● Det blev besluttet, at LGIF ikke deltager i salget af denne.

7.

Evt.
●

Ingen punkter

Referent: Anne-Mette Navntoft

