Referat af bestyrelsesmøde 10. november 2015 i klublokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Justering af dagsorden
Svar fra AAK til pkt. 3.
1. Godkendelse af referat fra 06.10.15
Godkendt
2. Notatet fra HB-mødet 21.10.15, med focus på pkt. 2, 4, 5
2) Der har været en del hærværk bl.a. på P-pladsen og ved springcenteret. Det er kommunens
ansvar at feje på P-pladsen. Vi fik også en historie om et par bøllers dårlige opførsel ved den
seneste håndboldkamp.
4) Fodboldsammenlægning. Der arbejdes stadig på en sammenlægning mellem Skovbakken og
VIK. Der er generalforsamling herom til februar.
5) Der er nedsat et udvalg med bl.a. Karen, som skal komme med forslag til istandsættelse og
forbedringer af klublokalerne og pokalskabene. Der er stadig uklare regler om lån/udlejning af
Café Upstairs. Karen skal til møde herom på torsdag 12.11.15.
3. Siden sidst
a. Medlemslisterne er nu ajourført. 302 medlemmer og 13 på venteliste, heraf må 5 gerne starte
nu.
b. Alice printer lister ud til madlavning og kaffebrygning.
c. Hjertestarter kursus havde 18 deltagere, der blev godt instrueret i brugen af hjertestarter. Vi
søger tilskud på 1100 kr. hos Thomas DAI. Leif/Karen
d. Udmærket møde, hvor det er vores opfattelse, at Billund kommune tog hjem med gode ideer.
e. TRX præsentation i torsdags. Nogle blev måske inspireret til fortsat træning.
4. Kommende arrangementer
a. Der er tilmeldt 49 deltagere til bowling på torsdag, hvilket bestyrelsen synes er et pænt antal.
b. Julefrokosten 08.12.: Borddækning og menu er på plads. Lotteri ok (Tonni); sponsorgaver skal
efterlyses. Mandelgaver ok (Jytte). Underholdning efterlyses. Konferencier? Steen spørger Else.
Hjælp kommer som de plejer. Bar, Bent og Jørgen spørges. Musik v. Ole Vendelbo. Madrester om
torsdagen tager Alice, Jytte, Inger og Else T sig af.
5. Fastlæggelse af datoer for kommende arrangementer i 2016
a. Bestyrelsesmøder: 26.01. kl. 13 – 25.02. kl. 10 – 05.04. kl. 13.
b. Generalforsamling 15. marts 2016.
c. Sangeftermiddag 19. april med Poul Krebs. Karen spørger Helen.
d. Vandretur torsdag 28. april til Fussingø.
e. Afslutningsudflugt 10. maj. Bestyrelsespigerne arrangerer.
f. Veteranernes bustur fra 30. maj og ugen frem.
g. Vilhelmsborg festspil 2. august

6. Målet – hvad gør vi
Målet koster som sagt 10.000 kr. for 4 numre. Som udgangspunkt betaler vi halvdelen. Hvad de
øvrige afd.- Bakkenisterne, Atletik Old Boys, Old Boys fodbold - så skal betale, må vi se på her det
første år.
7. Spørgeskema – en undersøgelse
Udmærket arbejde. Der efterlyses navne på de 17, der går direkte i caféen.
8. Evt.
Tilbud om kursus gennem DGI om udvikling af vores bestyrelsesarbejde. Interesse??
Sport og Fritid efterlyser seniorer til at være valgtilforordnede. Diæten på 810 kr. kan gå i
foreningens kasse.
Karen indstillet til Årets ildsjæl.

Referat Steen, 12.11.2015

