Referat af bestyrelsesmøde 18. august 2014 hos Leif.
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Fødselsdagssang
Der blev sunget for Leif, som er fyldt 75 år.
1. Evt. justering af dagsorden
Klubhæfter tages under evt. + div. Tilbud.
2. Godkendelse af referat 6. maj 2014
Godkendt
3. Orientering fra Hovedbestyrelsen
Knud refererede fra HB: Der er problemer med regnskabet i pigefodbold. T-shirt for hele
foreningen lagt i skuffen. Frister for aflevering af dokumenter til HB (regnskab/budget,
ændringer i bestyrelser, vedtægtsændringer etc.) vil blive udmeldt. Vedligeholdelse af ude- og
indefaciliteter (stadion og omklædn.). Der laves en arbejdsplan for Per Sørensen, pedel på
både HI og i hallerne. Bruserne er meget nær ved at være helt i orden! VR-Hallens bestyrelse
skal have nyt medlem. Målets fremtid atter til diskussion. Der blev foreslået, at vi bør spørge
Buller (Tonny Johansen) om at træde til for at redde Målet, evt. sammen med Bent J. og Eddie
M. Århus Fremad atletik flytter til Skovbakken stadion fra Risvangen. Bent Jørgensen legatet er
droppet.
4. Kort om arrangementer siden sidst:
a. Vellykket vandretur med over 100 deltagere (Himmelbjerget).
b. Vellykket udflugt og god mad på Dolly, ca. 140 deltagere (Horsens fængsel)
c. Vellykket bustur til Altes Land
d. Sommervolley og –badminton er en succes. Nævnes skal også Veras gåture i Risskov.
e. Igen en vellykket aften på Wilhelmsborg med et fantastisk stykke (Sound of Music)
5. Praktiske forhold vedr. kommende sæson
a. Lokaler er på plads, se ref. af 06.05.14. Tue Fisker vil forsøge at finde en livredder mere.
Gunnar fortsætter heldigvis.
b. Revideret medlemsliste (294) udfærdiget af Jytte. Venteliste og nye medlemmer kun i
september. Velkomstbrev revideres af Egon/Knud.
c. Der mangler stadig folk til mad- og kaffehold.
d. Hjemmesiden er optimeret. Knud beder om at kigge hjemmesiden igennem og komme med
evt. kommentarer. Stor ros til Knuds arbejde.
e. Vi skal have klare retningslinier for leje og lån af Café Upstairs. Hvem?

f. Se pkt. 3.
6. Fastlæggelse af efterårets arrangementer og tovholdere
a. Vandreturen 25.09. går til Kalø. Som noget nyt på en torsdag Karen.
b. Foredrag 28.10. af Jesper Friis Mortensen, Institut for Idræt: Fup, fakta og myter om
ældreidræt. Der følges op med et foredrag om kost til foråret ved Lotte NN. Karen/Leif
c. Rådmand Rabih Azah-Ahmad kommer på besøg 11.11. Vi skal finde punkter, vi ønsker
drøftet med rådmanden. Alle
d. Bowling 13.11. til samme priser som de sidste fem år. 50 kr. for deltagelse Egon
e. Julefrokost 09.12. er på plads. Jytte og Leif laver aftaler om mad og hjælp.
f. Jubilæumsudvalg 12. maj 2015: Knud, Leif, Steen fmd. + 2 fra borddækn. + Bent J.
7. Fastlæggelse af best.møder i efteråret
Best.møder tirsdage kl. 12.45: 30.09. – 21.10. – 25.11. – 13.01.
8. Bluser til veteranerne
Bluser annonceres når vi starter igen.
9. Nye tiltag: Tilbud fra DAI om svømning
Vi afventer nyt fra DAI.
10. Evt.
Tilbud om klubhæfter: Det ønsker vi ikke.
Café Upstairs: Vi betaler 2000 kr./mdr. i leje. Det beløb får vi knapt ind i overskud fra
madsalget. Huslejen skal være et pkt. til drøftelse med rådmanden.

Referat Steen
19.08.2014

