Referat fra HB-møde august 2017
Afbud fra Henriette, Anne Sofie, HP
1. Sommerfest:
· Aktive; Fodbold laver halløj U11 drenge skal spille kamp, gymnastik
sjippekonkurrence og kast med bold, stærkmandskonkurrence
· Ingen status på tilmeldinger. Der er tilmelding både til morgen og til
aften
2. Præsentation af halinspektør Jakob Winther kl. 20.00-20.15
· Korrespondance på mail til Jakob: jakobwinter@gmail.com,
mobilnr.: 29897756
· Håndbold skal tale med Jakob omkring opførelse af kortbane.
· Jakob vil gerne med, når Virklund kommer og ser på mulighederne
for at lave en ¾ bane til håndbold.
· Jakob vil gerne have al information omkring tider, arrangementer
IRIF afholder, så der ikke opstår misforståelser.
3. Åbent Landbrug 17. september
· Termokander og fade kan vi låne i Plexus
· Helle Madsen lejer kaffemaskine af Maja Hesel
· Der er spurgt efter sponsorat til kaffe og kage, 25 kr.
· Saftevand koster 5 kr.
· Skraldespande er ok
· Byttepenge: Jan hører om vi kan låne kassebeholdningen efter
byfesten, Elsebeth opretter mobilpay på IRIF-kontoen. Dankort
fravælges
· Bage bradepandekage: Helle Toft x 2, Helle Madsen x 2, Elsebeth x 1,
Tina x 1, Henriette x 1
· Vagt: 9-13; Helle Madsen, Elsebeth, Helle Niewald, Gorm Rasmussen
· Vagt: 13-17: Lise Kjeldal, Emma Madsen, Helle Niewald, Anne Mette
Frøjk, Benny kommer med forslag
· Tusser, papir til skilte, tape – Helle N.
· Der skal købes sukker, saftevand – Helle N.
· Arla måske sponsorere fløde, sukker, kakao mv til kagen – Helle
undersøger
4. Status på efterårets aktiviteter: Løser vi den opgave, vi er har?
Skema med haltimer blev opdateret
· Gymnastik
A. mangler frivillige voksne hænder, har mange frivillige børn.

5.
6.

7.
8.

B. Børne-yoga og -dans er nyt og har ikke nok tilmeldte
C. Voksen yoga er overtegnet, men alle har fået lov at være med
· Håndbold;
A. Der kommer håndboldfitness igen - laves som familie fitness.
B. Nr. Felding har ikke ønsket samarbejde om håndbold.
Opfordring til at annoncere for håndboldtræning i Holstebro
Onsdag.
C. Damehold er startet op.
· Fitness;
A. Enkelte indmeldinger fra håndboldspillere.
B. I fitness er der kun 2 i bestyrelsen pt. Fitness og gymnastik har
snakket sammen omkring samarbejde.
· Fodbold;
A. Det kører planmæssigt med mange hold,
B. Indendørs cup bliver større i denne sæson end i den sidste.
· Sundhedsdag er flyttet fra d. 23/9 til en dag i 2018.
· Juletræsfest bliver i år en 15. december
Tidspunkter for opstart af efterårssæsonens aktiviteter - koordinering med
Plexus. Det er der styr på.
Sponsorpjece og sponsorkontakt
· Pjecen, som skal benyttes ved tegning af sponsorer har nogle
mangler, som tilføjes inden den tages i brug
· Kontakt er blevet opdateret med sponsorer
· Der er ikke tegnet nye sponsorater i år, og der er ikke blevet sendt
fakturaer ud til eksisterende sponsorer. Arbejdet påbegyndes i sept.
Fotografering til IRIF-hjemmesiden
Evt. flytte mødetidspunkter.
· Fremover holdes møder den sidste tirsdag i måneden kl. 19.00-21.30

