Fællesmøde torsdag d. 1/12-16
Afbud fra udvalg: fitness, badminton, cirkeltræning og spinning
Afbud fra bestyrelsen: Anders Kristian og Thomas
1. Meddelelser
- Aktivitetsparken: anlægningen er i gang, men det bliver ikke færdig til anslået tid
pga vejrforholdene. Indvielse er nok mere realistisk i foråret.
- "Bedste-volley" er startet op torsdag aften.
- Byens kalender: vi har takket ja til at deltage i en "byens kalender" - en
elektronisk kalender indeholdende alle aktiviteter i by og opland. Målet er et
højere og bedre informationsniveau for byens borgere på tværs af alle foreninger og
institutioner. Udvalgene får en melding, når der er nærmere info.
1.A Nyt fra udvalgene
Gymnastik:
hård opstart med mangel på instruktører og få børn på enkleste hold, men er godt i gang nu.
Mikrospring er udfordret på antal, men holdet fortsætter sæsonen ud.
Derudover er det fint med deltagere på de forskellige hold.
Datoen for forårsopvisning er 2/4-17
Fodbold ungdom:
Indendørssæsonen er startet, nogle hold er tilmeldt futsalturnering.
Der spilles også 11-mands udendørs her i vinter.
Søgt om at få lov til at afholde fodboldskole igen i uge 26/2017
Fodbold senior:
Nedsat arbejdsgruppe, der arbejder med hvordan konceptet skal være i fremtiden.
Festudvalget:
Julefrokosten vellykket og planlægningen af sommerfesten 17 begynder nu.
Volley:
Ca 18 på holdet
Har lige afholdt Hjemmestævne med succes - ca 40 deltagere
Badminton motion:
Hilsen fra Line - Alt går som det skal.
Halbestyrelsen:
Gør sig i øjeblikket en masse tanker omkring projekt nye omklædningsrum og udnyttelse af den
gamle børnehave.
Den gamle børnehave: lokalhistorisk forening låner lokale, Peter efterspørger ideer/forslag til
udnyttelse af de andre lokaler.
Håndbold:
Har lige afholdt hjemmestævne med tilmelding til aftensmad - 75 tilmeldte - god opbakning.
Herre senior er allerede sikret oprykning til serie 3
Det går generelt godt for alle hold.
Fitness:
Intet nyt - medlemstallet ligger stadig jævnt på omkring 300
Badminton:

Intet. Nyt
2. Sponsor koncept

Anne-Mette præsenterede det sponsorbrevet, der er sendt ud til alle udvalg på mail.
Tanken er, at vi starter i det små med dette brev indeholdende 3 "pakkeløsninger". Brevet er
mailet ud til alle små virksomheder på medsendte liste. De virksomheder vi ikke kontakter i alle
andre forbindelser.
Pakkerne er også tænkt som et redskab til udvalgene. Hvis et udvalg føler sig udfordret i forhold
til at finde sponsorer, er man velkommen til at benytte sig af pakkeløsningen.
3. Dagorden fællesmøde
4. Lederfest

Lederfest D 14/1-17 starter kl 15.00
Aktivitetsprogrammet er som sædvanlig hemmeligt og invitation kommer ud snarest.
5. Evt
Intet

