Referat fra HB-møde 31. oktober 2017
Deltagere: Tina, Jan, Helle M., Elsebeth, Bo, Helle N., Anne Sofie
Referent: Helle Niewald
Tidspunkter for møder:
For at bevare størst mulig kontinuitet og gøre mest muligt for, at vi alle kan deltage, fastlægger vi fremover
næste mødegang ved afslutningen på hvert møde.
1. Bordet rundt:
Fitness:
·

Mave-balle-lår træning i Plexus er sat i gang. Kan man betale pr gang? Skal man være medlem af
fitness? Info ønskes på facebook

Håndbold:
·
·
·

Der er kommet mange nye spillere på U14. De er helt nybegyndere. De træner indtil jul og så ser vi
hvad der skal ske videre frem.
U10 kniber det lidt med. De (forældrene) vil ikke spille i weekenden.
Herrerne i Serie1 er videre til 3. runde i Santander Cup

Fodbold:
·
·

Indefodbold er begyndt. Der mangler trænere til U9 og U10
Der er Plexus Cup i marts

Gymnastik:
· Staby efterskole er inviteret til afslutning
Alle:
·
·

Håndbold, gymnastik og fodbold laver hovedrengøring og oprydning i alle depoter. Vi håber, at der
bliver bedre plads til redskaber. Bliver gjort inden næste HB-møde.
Solafskærmning: Halhjørnet og døren ud mod øst kan evt. afskærmes med solfilm eller med
gardiner. Vi foretrækker solfilm og undersøger prisen. Helle M.

2. Præsentation af nye bestyrere
Vi spørger om de vil komme til næste HB-møde
Flere har allerede hilst dem velkomne.
3. Debat om ansøgning til / anvendelse af vindmøllepenge og Jysk Energi
Forslag til ansøgninger: Bander til hallen og redskabsrum:
(Jysk Energi vil gerne markere sit tilhørsforhold til Nordvestjylland endnu tydeligere. Derfor har bestyrelsen
oprettet en årlig pulje på 600.000 kr. hvorfra der tre gange årligt uddeles 200.000 kr. i flere mindre puljer,
hvor sponsoratet gives til ting eller projekter.)
4. Fotografering
Elsebeth tager billeder ved næste HB-møde. I er også velkomne til at sende hende fotos inden.

5. 75 års jubilæum
Helle N. aftaler dato med centerleder
Foredrag med vores egne kendte: vi kontakter nogle af de mennesker, der er vokset op her i området og
hører om de vil holde foredrag
6. Juletræsfest 15. dec.
Holdes som vanligt for alle børn og barnlige sjæle i Plexus
7. Generalforsamling 2018
Der blev gennemgået hvem der er på valg, så vi kan begynde at se efter evt. afløsere.
8. Halvårs repræsentantskabsmøde
·
·

IRIF har 6 delegerede.
Delegerede er: Formand, kasserer, Elsebeth fra håndbold, Tina fra gymnastik, en fra fodbold, en fra
fitness. Afdelingerne videregiver til Helle N. OG til Susanne Bang hvem de får valgt til delegeret.

