Referat fra HB møde 12.1.2016
Henriette var fraværende. Dejligt med en ellers fuldtallig bestyrelse!
Udover bestyrelsen deltog Søren fra Plexus og Henrik fra Forretningsudvalget i punkt 5 og 6.

Punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Juletræssalg
Juletræsfest
Fyrværkerisalg
Klublokale
Samarbejde med Plexus
Sponsor-forventninger 2016
Genbrugsmarked den 28.2. kl. 10-15 – orientering om at aktivitetsudvalget er i gang

8.

Info: Lederuddannelse til unge fx højskoleophold kan søges dækket

Evaluering af juletræssalg der gav 4056 kr.
·

Det vil vi gerne til næste år. Vi skal være tidligere ude med annoncering

Juletræsfest
· Der var 95 børneposer. Samlet pris: 665 kr
· Æbleskiver til børnene: 1000 kr – købt i Plexus
· Vi har fået 2500 kr. fik vi af borgerforeningen til dækning af udgifter. Det dækkede godt og vel.
· Ole B. sponsorerede sodavand – ellers havde de 2500 kr nok passet fint til udgifterne.
· Mange forældre har tilkendegivet, at det var et godt arrangement
· Der skal være arrangeret underholdning til en del af eftermiddagen
· Fredag den 18. dec. var et godt tidspunkt. Det passer godt, at forældre kommer efter deres børn.
· Hvordan er Plexus tilfreds med deres omsætning? Der var nogle, der udtrykte at det var for dyrt med 45 kr.
for gløgg og æbleskiver. Overvej om 25 kr er mere passende for et lokalt arrangement.
· Vi vil gerne tage arrangementet igen til næste år

Evaluering af fyrværkerisalg
·
·
·
·
·
·
·

Der skal gøres mere ved PR. Vi kan måske få lov at annoncere på markerne fra midt. Måske har de noget vi
kan køre på pc/skærm. Christian Møller kom med gode idéer til PR
Vi fik bagtæppe og flyers gratis som undskyld for det glemte ordre.
Jem og Fix stopper forhandling fra i år.
Flere hjælpere gav udtryk for, at det var en god måde at være hjælper på
Vi vil udskifte øl med kaffe
Vi skriver en tak for støtte i Kontakt - Elsebeth
Vi vil gerne gentage successen. Allan er tovholder og prøver at finde en makker.

Klublokale – behandles også på FU møde næste uge
·
·
·

Væggene ved reposen males sorte – er bevilliget
Udsmykning i hallen med pokalskab
avisudklip ”lamineret” på bordene

·
·
·
·
·
·

Farve på den lange væg i hallen
Der kan laves et højt banner med foto der står/hænger på væggene
Det overvejes om der skal laves grafitti på halgavlen
Pokalskab ved glasvæggen i butikken.
Solkærs logo kommer på deres dør
Dommerbordet males og der kommer IRIF logo på

FU henter prisoverslag

Samarbejde med Plexus
Søren:
Mødelokale-leje: FU finder en måde hvor på foreningerne kan få returneret 33% af lokaleleje (kommunen
refunderer 67%)
IRIF kan lønnes for frivillige timer ved aktiviteter 75 kr/time. Søren specificerer mindst 1 måned inden
arrangementet hvor mange folk han har brug for i hvilket tidsrum
Henrik:
Der skal mere liv i hallen
Det er godt, at fodbold nu køber frugt til indkøbspris i Plexus. Det giver positiv omtale.
Orientering om de ændringer af udsmykning, der er nævnt andetsteds i referatet
IRIF:
Nedtagning af bander ifm. håndboldkampe: Helle M. undersøger reglerne. Det er dem vi retter os efter, men
det er et ønske, at bander altid er nedtaget til stævner.
Halleje betales i 44 uger. FU og Søren undersøger hvorfor det lige er 44 uger, der betales for.

Sponsorindtægter: gensidige forventninger - Søren, HB, FU

·

·
·
·

IRIF må gerne selv overtage sponsorarbejdet. Helle N. spørger Jan Schmidt. Preben Lauridsen kender én, der
har fået sponsorer til Skave. Bo snakker med Preben. Helle snakker med Ole B.
Kan Landsbylaboratoriet generere nogle sponsorer? Forslag om anden branding tages op af Henrik med FU.
IRIF vil gerne flytte skilte om fodboldbanen hen til skråningen, så det bliver mere synligt
Indendørs sponsorsynlighed tages op i FU
Hvis der kommer en forælder med tilbud om fx trøjer, må hvert udvalg gerne tage imod. Vi skal dog være
opmærksomme på muligheden for mer-salg ifølge Plexus´sponsoraftale koncept

Referent: Helle Niewald

