Referat fra HB-møde, mandag den 27. februar
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste møde
a. Referatet er godkendt
2. Bordet rundt
a. Fitness:
i. Arrangerer banko d. 15/3-2017
ii. Foreslår billede med navn og kontaktinfo på afdelingernes hjemmeside af hvert
bestyrelsesmedlem for lettere genkendelighed i det daglige
b. Fodbold:
i. Regnskabet er lidt en udfordring at få afstemt grundet samarbejdet med Nr.
Felding. Det vil blive løst inden generalforsamlingen
ii. Plexus Cup i weekenden, uge 9, både lørdag og søndag
c. Gymnastik:
i. Opvisning d. 12/3-2017 med 2 gæstehold og efterfølgende workshop
ii. Lise Hedegaard går ud af bestyrelsen, og Tina Sahlquist træder ind
iii. Yogahold kører ok. Starttidspunkt for yogatimen er tidligt, derfor forsøges det
ændret til næste opstart af yoga
d. Håndbold:
i. Serie 2 herrer ser ud til at rykke op i serie1 efter sommerferien
ii. Hop og rul blev afviklet med 250 betalende gæster - halvt så mange betalende
besøgende som sidste år
iii. Der er kommet gang i håndboldfitness
e. Hovedbestyrelsen:

i. Regnskabet er afleveret til revision, og alle afdelinger har overskud
ii. Altibox sponsorerer 2 sæt spillertøj til fodbold, og 1 sæt til håndbold
3. Nyt fra sponsorgruppen v. Helle
a. Suzi vil gerne overtage sponsordelen, derfor er Henrik Højbjerg opsagt, og ude af aftalen.
Suzi følger op på eksisterende aftaler og laver opsøgende arbejde. Elsebeth fakturerer
sponsorerne, og Per Lauridsen indmelder og indbetaler moms
b. Sponsorudvalget fortsætter. Består af Poul Hedegaard, Jan Schmidt og Kim Sloth.
4. Forberedelse af generalforsamling den 20. marts
a. Gymnastik mangler 1 bestyrelsesmedlem.
i. Tina Sahlquist stiller op
b. Håndbold ønsker at vælge Morten Enevoldsen og Henrik Kappel ind i bestyrelsen.
i. Begge 2 stiller op
c. HB mangler en formand.
i. Trine Sloth har takket nej
ii. Anne Mette Frøjk har takket nej
iii. Tina Sahlquist stiller op for gymnsatik
iv. HB mangler stadigvæk en formand fra næste sæson
5. Forberedelse af generalforsamling i Støtteforeningen IRIF’s Venner
a. Allan Mortensgaard afløser HP
b. Regnskabet sendes til Janne Kirkegaard
c. Helle Niewald er dirigent ved generalforsamlingen
d. Der skal findes en ny generel fordeling for pengene i Støtteforeningen. Ole og Helle laver et
oplæg, som diskuteres på næste HB møde, så der kan udarbejdes en procedure
e. Kontingentet forsætter uændret, kr. 0,00
f. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 15/3-2017 for godkendelse af ny
revisor
6. Opmærksomhed på ekstraordinær generalforsamling i Plexus den 15. marts
7. Evaluering af genbrugsmarkedet

a. Godt besøgt marked
b. Godt afviklet
c. Helle Niewald undersøger, hvor sidste års entreindtægt er henne
8. Evt.
a. Aktivitetsudvalg afholder møde med Fitness og Gymnastik i maj måned ang. FOF

