Referat af bestyrelsesmøde 6. oktober 2015 i klublokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. justering af dagsorden
Pkt. 7 Spørgeskema, pkt. 8 Evt.
1. Godkendelse af referat fra 05.08.15
Godkendt
2. Siden sidst
a. På HB blev et træner-forældre intra introduceret.
Fodbold og basket har tilbudt samarbejde med lokalområdets skoler.
SKEDDA er et nyt bookingsystem, som skal gøre det mere smidigt at reservere lokaler.
Vi tilmelder os systemet Karen.
Kampsport bliver måske igen en idræt i Skovbakken.
Tennis og squash går hver til sit.
Atletik vil gerne igen være en idrætsgren i Skovbakken.
Alle afd. er blevet bedt om at kigge deres vedtægter igennem.
På kommende HB møde, hvor Leif også vil deltage, spørges ind til sammenlægning af
Skovbakken og VIK fodbold.
b. Generel stor tilfredshed. Men stadig problemer med bruserne, der giver for lidt vand og
med toiletpapir i damernes omkl. (skulle jeg hilse og sige fra Hanne).
c. Rådkvinden imponeret over vores forening. Rygtet om vores succes er spredt til bl.a.
Billund kommune. Vores brev til kommunen omhandler vores sociale aktiviteter ud over
idræt. Udkast til brev blev gennemgået og tilrettet med relevante tilføjelser, se bilag. Karen
og Knud genskriver.
d. Vellykket tur i fantastisk vejr. Udgifter til planlæggerne og kørsel ordner arrangørerne selv.
Hvis man ikke deltager i turen, refunderes betalingen ikke.
e. Vores kvindelige livredder har fået andet job, så de næste to-tre gange må vi klare os
inden for egne rækker. Der arbejdes på en hurtig løsning.
3. Organisation
a. Det er gået over al forventning med kontingent indbetaling i juni.
bc. Vi er pt. 302 medlemmer, 4 hvilende og 6 på venteliste.
d. Madlister for resten af efterårssæsonen er med lidt hiv og sving kommet på plads.
Opvaskemaskinen fungerer kun, når der er sæbe og afspændingsmiddel påfyldt!
4. Kommende arrangementer
a. Aflyst pga manglende indhold.

b. Hjertestarter kursus 27.10. har 11 tilmeldte. Der er plads til flere.
c. Bowling aftaler er på plads. Tilmelding fra tirsdag efter efterårsferien, 50 kr.
d. Julefrokost. Menuen endnu ikke afklaret. Max. 150 deltagere a 150 kr.
5. Målet – hvad gør vi nu
Vi skal have en ny aftale om trykning af Målet fra nytår. Et tilbud fra BM-Grafik lyder på
10.000 kr. for 4 numre. Udgiften deles således, at vi betaler halvdelen og de fire øvrige afd.
den anden halvdel.
6. Afslutningsudflugt i maj 2016
Der kom en række forslag på bordet: Den Gl. By (Jytte), Christiansfeld (Karen), Hjerl Hede
(Alice), Moesgaard Museum (alle), Glud Frilands Museum (Knud). Pigerne i bestyrelsen
bestemmer og arrangerer. Dato kunne være 10. maj 2016.
Vandretur torsdag 28. maj 2016.
7. Spørgeskema
Skemaet udleveres 20.10. og 22.10. med returnering ugen efter.
8. Evt.
En bred kreds – Odense Uni., DIF, DGI, m.fl. – ønsker en undersøgelse af det frivillige
arbejde i idrætsklubberne. Karen og Knud tager sig af sagen.

Referat Steen, 08.10.2015

