Referat fra HB-møde d. 10. januar 2018.
Deltagere: Helle N, Lilian, Anne Sofie, Bo, Jan, Ole, Helle M., Elsebeth.
Ved fællesmøde med byfestudvalget deltager Anne-Mette og Juliane.
Referent: Tina Salquist.

Godkendelse af dagsorden:
Der tilføres to punkter til evt.: fastsættelse af dato for generalforsamling samt orientering omkring
"Volley for alle".

1. 10 mdrs. regnskab:
Der mangler faktura fra Plexus på leje af mødelokaler og omklædningsrum, da afd. ikke har meldt
deres forbrug tilbage. Vi tilføjer et nyt punkt til Årshjulet, så det bliver et punkt på dagsordenen i
november, hvor vi alle skal sende opgørelse over årsopgørelse til Plexus.

2. Fordeling af sponsorindtægter og midler fra støtteforeningen:
Hvad skal støtteforeningens penge bruges til? Efter salg af krudt, er der 54.000 kr. i
støtteforeningen. Der aftales at betale for de nye håndboldmål til 20.000 kr. i første omgang. (Ole
får hjælp fra Troels til at skrive en form for gældsbrev til FU, så vi på et tidspunkt får pengene, da
vedligehold af hal er Plexus’ / FU’s opgave. Der snakkes om at støtte Fitness pga. den høje
husleje og kommende service af maskinerne. Der er dog ikke minus lige nu, så vi afventer evt.
tilskud.
Der aftales, at lade de resterende penge stå indtil videre. Vi skal sige til i foreningerne, hvis der er
behov for investeringer. Vi behandler ansøgninger fra afdelingerne på HB-møder og beslutter i
fællesskab hvad der er behov for.

3. Evaluering af julefest:
Der var for få frivillige, især til oprydningen. Næste år stiller alle foreninger med to personer - også
Fitness.
Der var 95 tilmeldte børn. Der var bestilt for få æbleskiver, og næste år skal der laves ca 500.
Økonomi: omsætning 9000 og udgifter for 8000 inkl. tilskud fra Borgerforeningen på 3000 kr.

4. Status for oprydning i Plexus:
Fodbold: Mangler stadig.
Gymnastik: Der står nu redskaber både udenfor og inde i redskabsrummet, ikke muligt at gøre det
bedre endnu pga. pladsmangel. Men det belaster redskaberne at Solkær-børn klatrer i redskaber,
der opbevares i hallen. Der er talt med Solkær om det og de påtaler det, når de ser det.

5. Har I givet besked til Susanne Bang om hvem der er medlem af repræsentantskabet?:
Der menes at alle har meldt tilbage - Er man i tvivl kan det tjekkes på Idom-Raasteds
hjemmeside.

6. Fotografering - opdatering af hjemmesider:
En lille opsang til alle. Vi bør kigge på egen side, og opdatere med fotos osv. Vi kan sende det på
mail til Elsebeth, som vil lægge det ind for os.

7. Bordet rundt:
Dette punkt springes over.

8. Evt.:
Elsebeth overtager opgaven som kasserer for fodbold, og Anne Sofie fratræder. Anne Sofie
bogfører færdigt for 2017 og skifter kontaktperson ift. banken.

Generalforsamling fastsættes til tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 (Generalforsamling i
støtteforeningen afholdes samme dag kl 19:00).
Der laves afdelingsvis beretning til mødet, og der findes nye medlemmer.
Helle lægger op i Kontakt og sender mails rundt med hvem der er på valg.

Næste HB-møde: Fastsættes til d. 20/2 kl 19:30.
Volley: Staby Gymnastik og Ungdomsforening vil gerne invitere alle, som har lyst til at deltage i
volley. Det er godkendt af Arne Steffensen, (som er hvilende volleyansvarlig). Der lægges
invitation op på Facebook. Der laves desuden omtale på IRIFs hjemmeside som henviser hertil.

9. Møde med byfestudvalget om planlægning af jubilæumsugen, som bliver uge 37.
I anledning af idrætsforeningens 75 års fødselsdag og Plexus' 10 års jubilæum, vil byfestudvalget
og idrætsforeningen lave et fælles arrangement i form af en byfest-uge.
Idrætsforeningen vil gerne, at de forskellige idrætsudvalg laver nogle forskellige aktiviteter, der
repræsenterer udvalgene i løbet af ugen. Måske med et hovedarrangement hvor feks. Team Tvis
Holstebro spiller en kamp. En opvisningskamp med FCM, eller Powertumbling opvisning med evt.
workshop.
·
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Helle M. har talt med John Mikkelsen fra TTH, og de er med på den. Desuden har Helle M.
talt med lokale talenter som Sara Hjalager, Gustav Vang og Frederik Ladefoged, som alle
er positive for et evt. oplæg eller foredrag.
Der er dog allerede flere arrangementer i Plexus i uge 36, så som præstemøde,
Guldbryllup, fællesspisning og Sara Hjalager kan ikke denne uge pga. et
verdensmesterskab.
Helle N. har kontaktet Jesper, og aftalt at festugen holdes i uge 37 i stedet for. Festugen er
flyttet til uge 37
TTH og de unge talenter kontaktes af Helle M. for videre planlægning.’
Bo aftaler med FCM.
Byfestudvalget planlægger voksenfest.
Når ugedagene er på plads - skal der også hurtigt findes levende musik til voksenfesten.
Helle N. kontakter borgerforeningen for om de vil arrangere børnefesten fredag
Vi aftaler videre forløb til næste møde, som foregår på samme måde hvor byfestudvalget
deltager kl. 21.

