Referat fra HB møde IRIF mandag den 18. april 2016

Indkaldte: Helle Niewald, Elsebeth Nicolaisen, Lise Hedegaard, Henriette
Kappel, Allan Mortensgaard, Bo Madsen, Ole Toft, Lilian Jensen, Jan Milter,
Helle Madsen
Fraværende: Bo Madsen
1. Velkommen til nye HB-medlemmer
a. Helle Niewald bød velkommen til Lilian Jensen, som er ny formand for fitness.
2. Valg af referent
a. Helle Madsen
3. Kommentarer til referatet fra sidst
a. Ingen havde kommentarer
4. Opfølgning på referatet
a. Overskud fra Genbrugsmarked og fyrværkerisalg
i. IRIF har fået ca. 10.000,00 kr. i form af entréindtægt fra Genbrugsmarkedet i februar.
HN kontakter Dennis for hans deltagelse i næste HB møde. Vi vil gerne have en
redegørelse for fordele og ulemper ved at lægge pengene i støtteforeningen contra i HBs
kasse.

b. Hjælp til Rock i Holstebro
i. Hjælp til d. 19/6-2016. Meld tilbage til Helle Niewald senest d. 4/5-2016
Fælles opslag for hele IRIF på FB, i Kontakt og opslag i Plexus. Helle Niewald og Lise
Hedegarrd tager aktion.

c. Salg af julekalendere i samarbejde med Y’s Mens Club. Vi tjener 35 kr. pr kalender
i. 200 stk. skal sælges. Helle Niewald og Jan Milter skal planlægge ruter ved salg
d. Referat fra møde med skolen og DGI om mini-ungleder-uddannelse
i. Elever fra 5.-7. klasse har deltaget i mini-ungleder-uddannelsen.IRIF har ikke været
inddraget tilstrækkeligt og vi mangler koordineret opfølgning på eleverne for at inddrage
dem som hjælpetrænere. Det er ikke aktuelt at starte nyt hold op, da det dækkede 3
årgange.

e. Inddragelse af elever med miniunglederuddannelse
i. De unge der har fået kurset skal i praktik i de enkelte foreninger
ii. God reklame, iht IRIF´s værdier. Vi rummer bredden af unge mennesker
iii. Elsebeth Nicolaisen laver et skema, som deles ud til deltagerne, så vi får at vide hvilke
sportsgrene de er interesserede i.

f.

Sponsorkontakt v. Bo

i. Bo har ikke fået tilbagemelding fra Preben Lauritsen endnu. Det haster, så vi kan få flere
sponsorkroner i kassen. Helle N. tager et møde med FU og Søren B for at diskutere
fremtidige koncepter og samtidig også diskutere afdelingernes afregning for halleje

g. Idom Biennalen
i. Der afholdes Biennalen i 14 dage med kultur indslag, Colosseum bygges af
bigballer, musik, Biennale øl produceres af Mylius Eriksens bryghus
h. Svedig lørdag og Åben Onsdag
i. Fitness vil forsøge en lørdag formiddag med Crossfitt for alle.
Aktivitetsudvalget opfordres til at planlægge nogle aktiviteter i efteråret
(Helle N)
i.

Vestforsynings initiativpulje
i. Gymnastik har søgt til jogamåtter, samt jogainstruktører. Svar kommer i juni

5. Bordet rundt – aktuelt fra afdelingerne
a. Vi lavede ingen runde. Den havde vi til generalforsamlingen.
6. Prioriteringer af det kommende års opgaver
a. Værdidebat
i. Vi aftalte af lave en afrunding af emnet ved næste hovedbestyrelsesmøde.
b. Og …….
i. Ole Toft indkalder kassererne til møde omkring fælles kontobetegnelser
foreningerne i mellem.
ii. Næstformand for det kommende år, Helle Madsen
7. Møde med alle kasserere og Plexus om dokumentation af udnyttelse af haltimer
a. Åben debat omkring fordeling af 1800 haltimer.
b. Helle Niewald vender tilbage med konkrete forslag omkring fordeling foreningerne i
mellem.

