Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. jan. 2016
Afbud fra: Grethe og Dorte
1: Meddelelser
Aktivitetspark 2.0 status: Sidste ansøgning er sendt afsted. Ultimo februar
skulle forberedelserne gerne være afsluttet, så projektet kan igangsættes
som planmæssigt i løbet af foråret.
2: Sponsoraftaler  tid for forhandling af nye aftaler.
Bestyrelsen har forestående møder med nuværende hovedsponsor Salling
Bank og topsponsor Vestergaard Konstruktion.

Bestyrelsen lister potentielle sponsorer op, og Thomas og A.K. udarbejder et oplæg, der kan
præsenteres for de forskellige virksomheder.
3: Lysbanen
Afklaring om tilbud, så forløbet kan sættes i gang. Fodboldudvalget ved Jakob m.fl. ønsker
omtalte afklaring.
Der er indhentet forskellige tilbud og bestyrelsen har efter mange overvejelser godkendt
tilbuddet fra B.E. Installation. AM har informeret Jakob fra fodboldudvalget.
4. Nye overvejelser fra festudvalget til den kommende sommerfest.
Festudvalget har gjort sig overvejelser om at investere i bla et større telt (ca. 12.000 kr) og et
musikanlæg (ca. 3500 kr). Spørgsmålet er, hvorvidt udvalget selv skal sætte penge af i
budgettet eller ej. Festudvalget har aldrig tidligere sat penge af i budgettet til større
investeringer, men har heller ikke tidligere haft behov for større investeringer.

Bestyrelsen har meddelt, at festudvalget kan ønske og derefter  hvis de får bestyrelsens
godkendelse dertil  investere i større nyanskaffelser på samme vilkår som alle andre udvalg.
Mht ønske om investering i telt og musikanlæg, skal der indhentes konkrete tilbud. Herefter vil
bestyrelsen behandle forespørgslen, og hvis den godkendes, vil teltet blive købt i LGIFregi 
dvs. at teltet også må benyttes i andre LGIFsammenhænge af de andre udvalg med
undtagelse af den uge hvor Byfesten afholdes hvert år.
5: FUTopstart  tanker fra Per Bach om starten og det videre forløb.
God opstart. Over 30 mødte op første gang. Efterspørger muligheden for at lave et tilbud, hvor
fitnessmedlemmer med et helårsabonnement kan gå gratis til FUT. Bestyrelsen behandler
forespørgslen og vender tilbage til Per.
6: Fitness  status i Fitness.
Jan Nielsen er nu stoppet helt og endnu en instruktør (Erik Frødstrup) har varslet, at han
stopper pga arbejde.
7: Spinning
Spinning varsler et underskud i forhold til budget. De efterlyser nytænkning og løsningsforslag.
Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder samt fordele og ulemper i forhold til de tilbud
spinning har i denne sæson.
Bestyrelsen beder spinning om at se på mulighederne for at nedbringe et evt underskud i næste
sæson, så spinningtilbuddet fremadrettet kører på et fornuftigt rentabelt niveau.
8. Evt.
Intet

