Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. November 2018 kl. 19.00-21.00 i Løgstrup Hallen
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Linda og Anne-Mette
Afbud fra: Anders Kristian, Steffen og Thomas
Dagsorden:
1. Godkendelse af/opfølgning på referat fra sidste møde
2. Meddelelser
3. Persondataforordningen - orientering v/Dorte (udsat fra sidste møde)
4. Lederfest med dato 19/1-19 - planlægning af indhold, indbydelse, aftaler mm.
5. Dagsorden til fællesmødet i december
6. Evt

1.

Godkendelse af/opfølgning på sidste mødes referat.
● Reklameskærm i fitness: Kirsten har nu haft kontakt til fitness, og den gamle
skærm er ikke anvendelig. Der købes en ny - Thomas?
● Ingen interviews er indkommet til FB kampagne - Steffen?
● AM laver tekst til flyer og Thomas laver layout - stadig på tegnebrættet.

2.

Meddelelser
● OK-aktivitet i november: Kirsten deltog i en times tid, men grundet meget kort
varsel lykkedes det ikke at bemande aktiviteten i hele tidsrummet. Kirsten har
i en mail luftet problematikken med den korte varsel overfor OK’s konsulent.
● Møde med fodbold ungdom den 30/10-18: et godt og konstruktivt møde, der
bla omhandlede synliggørelse af indhold og økonomi i forbindelse med
stævne arrangeret af Frank Tylstrup i samarbejde med alle de hold, der giver
tilsagn om at støtte op om arrangementet og dermed få del i overskuddet.
Fremadrettet: der laves en fordelingsnøgle, hvori hovedforeningen også
tiltænkes. Dorte bliver involveret i økonomien.
● Møde i styregruppen i fitness: Kim er kommet godt i gang som daglig leder,
han er engageret og har nye tiltag i støbeskeen. Der er godkendt og foretaget
eftersyn og småreparationer på alle maskiner (udg. Ca. 25.000,-) Kim har
fokus på at det er et fitnesscenter, der er ved at komme i
“reparationsalderen”. Kim laver løbende enkelte småreparationer og
justeringer selv.
● Netværksmøde i Skals den 25/10: rundvisning på minigolfbane-anlæg,
Nyeste trend er gågrupper med såkaldte “gåværter” i spidsen. Gåværterne
uddannes bla i at motivere og skabe alternativt indhold, så gåturene
optimeres. Næste netværksmøde er i Ørum den 28/3-19.

3.

Persondataforordningen, udsat fra sidste møde
● Punktet fremrykkes til næste møde grundet stort fravær under aftenens
møde.

4.

Lederfest med dato 19/1-19 - planlægning
● Forskellige muligheder skal undersøges nærmere og indhold vedtages
derefter.

5.

Dagsorden til fællesmødet i december - OBS! Ny dato!
● Fællesmødet flyttes til mandag den 10. December kl. 19.00-21.00
● Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Status fra de enkelte udvalg
3. Lederarrangement den 19/1-19
4. Fremtidig fokus på temaer til fællesmøderne?
5. Evt.

7.

Evt.
●

Ingen punkter

Referent: Anne-Mette Navntoft

