Referat HB møde Plexus d. 25. august 2016
Tilstede:
Elsebeth, Helle M., Bo, Ole T., Jan, Helle N og Lilian
Dagsorden:
1. Bordet rundt
2. Præsentation af aftalen
a) Hvad forventes ? hvordan ser budgetterne ud
b) Hvad har vi brug for, som sponsorerne kan være interesserede i at sponsorere
c) Hvad kan foreningerne sælge sig selv på?
3. Halleje og resterende haludnyttelse
4. Julekalendersalg aflyst
5. Opfølgning på visionsmødet i foråret – hvordan bruger vi det aktivt i hverdagen.

Mødeleder:
Helle Niewald
Ad 1
Håndboldafd: godt i gang, håndboldskolen gik fint. Udfordring for håndbold, at fodboldafd. havde lavet helårs abonnement. Det blev diskuteret og fundet ud af, at det ikke var anderledes end ellers, sæsonen var ikke
forlænget af den grund. Blot nemmere at håndtere med et års abonnement i stedet for to.
Fitness: Afholdt møde ugen efter. Her blæser nye og gamle vinde. Inger Marie starter op med sit hold igen
hver tirsdag, og ”Træn som en mand” med Jesper starter op om mandagen. Crossfit starter først i december
p.g.a mangel på træner. Fitness har ansøgt om TV. Der undersøges vedr. forsikring hos DGI. Vores nye
program lægges på hjemmesiden, FB og i Kontakt.
Fodbold: Går rigtig godt, god økonomi. 100 børn tilmeldt fra henholdsvis Nr. Felding/Idom 50 +50. Sponsor
aftale med Sportigan.
Gymnastik: ej repræsenteret
Diskuteret om referatet skal lægges ud offentligt: vedtaget af enig bestyrelse.

Ad 2
Sponsorudvalget består af : Kim og Trine Sloth, Jan Smith og Poul Hedegaard ud over Henrik Højbjerg.
Så alle foreninger skal tænke sponsoraktiviteter ind i fremtidsvisionerne.
Generel snak desangående.
Der blev talt om fordelingsnøgle ved aktiviteter, som kun én afdeling deltager i og bestyrelsen var enige om,
at pengene tilfalder den forening, som er kommet op med ideen og som løfter opgaven (eksempelvis Hop og
Rul i gymnastik regi) .
Skal der derimod lægges manpower i fællesting for en evt. sponsor – laves en fordelingsnøgle mellem
udvalgene – alt efter hvor mange der deltager fra de forskellige udvalg.
Ad 3
Halleje – der tælles timer sammen fra de forskellige udvalg – vi forsøger at optimere haludnyttelsen p.g.a
det gode tilskud. Sammen med aktivitets udvalget prøver Helle N. at komme på gode ideer.

Ad 4
Julekalendersalg er desværre aflyst. Ingen andre foreninger ønskede at være med, hvorfor antallet af
julekalendere vi skulle sælge ville blive urealistisk højt.

Ad 5
Punkt 5 udgik
Eventuelt
Der blev orienteret vedr. ansættelse af ny centerleder. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at forberede
repræsentantskabsmødet / borgermødet. Helle N. er vores repræsentant.
Repræsentantskabet: her har Idrætsforeningen 6 pladser. 1 plads tilhører volley afd. som ikke er aktuel i
øjeblikket. Det blev aftalt at denne plads skal tilfalde en fra sponsorgruppen.
Evt: Ole T. bragte emnet om mini-ungleder på banen, som tidligere er vendt på HB møder. I september
arrangeres et møde med unglederne. Der sendes et spørgeskema ud på skolen vedr. ønske var de unges
side om at være leder. Skemaerne deles ud, så man kan tage dem med hjem og udfylde med forældrene.
Skemaerne samles dernæst ind og gennemgås af Elsebeth og Helle N.
HB inviterer Ungdomsklubben for at høre hvordan de kan gøres aktive i foreningslivet. Evt. inviteres en fra
bestyrelse fra Klubben. Derfor flyttes mødet til tirsdag d. 27. september. Det er efterfølgende aftalt, at HB
sender 2 repræsentanter til ungdomsklubbens aften den 20.9. Helle Madsen har meldt sig. Vi vil gerne have
en mere med. Det aftaler vi den 19.9.
Da der er et stort offentligt dialog- og udviklingsmøde i Plexus, om landdistrikternes udvikling, som jeg gerne
vil deltage i, da jeg sidder i LAG bestyrelsen, foreslår jeg, at vi holder fast i mødet på mandag.
Jeg laver en doodle om det og den dag, hvor flest udvalg kan deltage, bliver mødedatoen. Derfor svar
hurtigst muligt på Doodle!
Salg af Nytårskrudt blev diskuteret. Er der en tidsplan for planlægningen og er der folk nok på opgaven lige
p.t.? Allan og Henriette
Nye medlemmer til bestyrelserne søges. Kasserer til fodboldafdelingen er nu endelig fundet, men der
ønskes flere til håndboldudvalget som kun er to.
Der var også ønske om et Klubhus, hvor man evt. kunne nyde et øl efter træning og få lidt af den gamle
kultur tilbage. Kunne evt. tages med under forventningsafstemningen til den nye centerleder og på
borgermødet.
Næste møde: Tirsdag d. 27. september eller som tidligere aftalt den 19.9
Referent: Lilian Jensen formand fitness.

