Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2018 i Café Upstairs
Til stede: Karen, Jytte, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Justering af dagsorden
Pkt. 3h tilføjet
1. Godkendelse af referater
a. Best.møde 22.02. og Generalf. 13.03. begge godkendt.
b. Jytte refererede fra HB. VR-Hallen har et underskud på 300.000 kr., hvilket dog ikke
giver anledning til løftede øjenbryn. Hjemmesiden fra hovedforeningen er under
forbedring. Der skal vælges nyt medlem til FU; Lene Christensen er på tale. Der er
rep.møde 8. maj; husk at indstille til hædersbevisninger.
2. Siden sidst
a. Hjertestarterkursus. Stor tilfredshed med Mikkel, som gerne vil komme igen.
b. Fysioterapeuterne. Stor tilfredshed med de fire studerende, bl.a. Jonathan.
c. New Age Curling. Er kommet op og stå med hjælp af Carl og Karen. Rekvisitter
opbevares i et tidligere badmintonskab og forhåbentlig snart i nok et skab.
3. Organisation
a. Medlemstal til CFR er indberettet af Karen. Volley indberetter ikke separat.
b. Vi indsender ansøgning til S&F inden 1. maj.
c. Girokort er ankommet. Jytte skriver (flot skrift).
d. Spørgeskema us. Resultaterne ligger på hjemmesiden og kommer også i Målet.
e. ”Ældreidræt i Danmark”. Positiv idé, som vi gerne følger fra sidelinien; vi har ikke
ressourcer til at involvere os.
f. Omklædningsrum. Knud justerer nok engang til efter sommerferien.
g. Upstairs. En del gamle rekvisitter skal fordeles eller smides væk. Renovering er stadig
uafklaret.
h. Målet/hjemmesiden. Deadline 15.04. Forbedringen af HB’s hjemmeside kan medføre
ændringer i afdelingernes hjemmesider.
4. Kommende arrangementer
a. Vandreturen til Rebild Bakker 24.04. er på skinner.
b. Afslutningsudflugten til Kongernes Jelling 15.05., tilmelding starter 17.04.
c. Vilhelmsborg 07.08. Tilmelding er i gang. Deadline tors. 26.04.
d. Repræsentantskabsmødet 08.05. Karen og Jytte deltager.
5. Kommende arrangementer, ikke fastlagt
a. Best.møder: man. 13.08. kl. 9:30 hos Leif. Tors. 27.09. kl. 8:30.
b. Testdag fastsættes til august.
c. Efterår 2018: Vandretur tirs. 20.09. Sangeftermiddag tirs. 23.10. Bowling tors. 15.11.
Julefrokost tirs. 11.12.
d. Info.møde vedr. Folkets møde. Vi ønsker ikke at deltage.
6. Evt.
Seniorhøjskole Rude Strand 23.10.?
Idrætshøjskolen, Skovbakken og Århus Fremad arrangerer løbetræning søndag formiddag.
El kogeplader til Upstairs skaffes.

Referat Steen 23.04.2018

