Referat fra IRIF Hovedbestyrelsesmøde 26. september 2017
Afbud; Bo, HP, Tina

1. Evaluering af byfesten
a. Super arrangement, for få fremmødte, gode aktiviteter, IRIF kan være
stolte af dagen. Overskud?
2. Evaluering af Åbent Landbrug
a. Overskud ca. kr. 7.500,00. Fordeling af overskuddet bliver fordelt
mellem hjælpernes afdelinger: HB, 6 personer, håndbold 3 personer,
gymnastik 2 personer. Kr. 681,81 for hver person. HB fordeler
derudover lige, deres overskud mellem de 4 afdelinger.
Godt arrangement, og vi har lagt billet ind igen, hvis der bliver en næste
gang.
3. Sponsorsituationen
a. Møde d. 20/9-2017 hvor Kim S., Poul H., Helle N. og Ole T. var tilstede.
12 sponsorer mangles at blive kontaktet. Disse er fordelt mellem de
tilstedeværende. Ved et tegnet sponsorat er det muligt at købe
julefrokostbilletter til Plexus med rabat. Hovedsponsor får kr. 100,00 i
rabat, mindre sponsorere kan købe julefrokostbilletter med kr. 75,00
rabat. Julefrokosten afholdes d. 9/12-2017.
Det aftales med forretningsudvalget om, hvilke mulige sponsorer, der
skal kontaktes.
4. Har vi fået fotos på hjemmesiderne?
a. Afdelingerne lægger selv deres billeder op på hjemmesiden.
Billederne sendes til Elsebeth på mail.
5. Næste år har IRIF 75 års jubilæum
a. Måske har Plexus 10 års jubilæum i 2018.
Helle M. er tovholder på et arrangement, der viser en tidslinje for 75 år.
Der skal findes en eller to æresmedlemmer ved nominering.
Måske tage kontakt til Sarah H., Frederik L., Julie K., da de har fået
international erfaring.
Tage kontakt til Anne W., Ida H., Gorm R., Sarah H., da de er studerende
og måske kan give en hjælpende hånd med arrangementet.
Festen kan afholdes midt i september 2018.
Fodbold kan arrangere en fodboldkamp med FCM.

Håndbold kan arrangere en håndboldkamp med TTH.
6. Bordet rundt
a. Fodbold: god økonomi, god aktivitet
b. Fitness: helle S. starter lår/balle-fitness op om mandagen kl. 17 for både
mænd og kvinder. Der er købt nyt musikanlæg. Der skal søges tilskud til
nye redskaber ved Vestforsyningen inden 1/10-2017.
c. Gymnastik: dansehold er nedlagt. Tumbling fungerer godt, der er
dygtige gymnaster. Springhold er kommet godt i gang med hjælp fra
unge mennesker. Seniorholdet fungerer fint. Mor/far/barn er om
søndagen, og det er en god løsning. Yogaholdet er fyldt op.
d. Håndbold: 1. kamp weekend er d. 30/9 og 1/10. Holdene er kommet
godt i gang.
7. Evt.
a. Juleafslutning er d. 15/12-2017. Elsebeth har al kontakt til Plexus, mad,
pyntning osv.
Henriette og Allan står for fyrværkerisalg.
Helle M. og Lilian står for slikposer.
Juletræ står Helle N. for at skaffe.
Elsebeth spørger Peter M. om han vil være julemand.
Henriette spørger Ina om hun vil stå for underholdning.
b. Søge tilskud ved Blæsbjerg Vindmøller om tilskud, Gedmose Vindmøller
og Vestforsyningen.

