Referat fra Hovedbestyrelsesmøde, mandag den 30. januar 2017.
Indbudte: Lilian, Jan, Henriette, Lise, Allan, Bo, Anne Sophie, Elsebeth, Helle M., Helle N., Ole, Arne, HP
Afbud: Helle N.

1. Fyrværkerisalg
1. Allan kom og forelagde regnskab, overskuddet blev kr. 21.70,49
2. Til HB-møde i juni skal det besluttes om HB tager et år mere med fyrværkerisalg, eller
salget skal ophøre.
3. Allan har lavet en drejebog om de ting, som skal laves.
4. Allan vil ikke selv stå for det mere, men vil godt være tovholder. Opgaverne skal
deles ud blandt udvalgene.
2. Regnskabsafslutning fra de enkelte udvalg incl. HB
1. Gymnastk, fitness og håndbold har afleveret regnskab.
2. Fodbold afleverer regnskab senest medio februar til Ole T.
3. Budget for 2017 for de enkelte afdelinger
1. Der afleveres et budget fra de enkelte udvalg til Ole T, hvis de har et medio februar.
2. Det er ikke alle udvalg, som arbejder ud fra et budget
4. Updatering på sponsorer - gennemgang af hvem der skal reklameres for på bander, i
Kontakt og på infoskærm..
1. Ole T. har sponsorliste, som sendes rundt til udvalgene snarest, og udvalgene
afventer resultat fra indkomne sponsorer, inden der pilles bander ned.
2. Udgangspunktet må være IRIF, der skal have sponsorpenge.
5. Resultatet af Årets Idrætspris-uddeling i Holstebro kommune
1. Elsebeth blev lykønsket af udvalgene.
6. Referat fra E-sportskurset - fra den/dem, der deltager
1. Ikke aktuel, da der ikke var grund til at deltage i dette arrangement.
7. Fastsættelse af generalforsamling i marts/april
1. Fodbold mangler ingen bestyrelsesmedlemmer, og har ikke hørt, at der er nogen der
stopper som bestyrelsesmedlem
2. Fitness mangler ingen bestyrelsesmedlemmer, og har ikke hørt, at der er nogen der
stopper som bestyrelsesmedlem
3. Gymnastik mangler bestyrelsesmedlemmer, og har pt. ikke nogen kandidater.
4. Håndbold ønsker at vælge Morten Enevoldsen og Henrik Kappel ind i bestyrelsen.
5. HB mangler en formand.
8. Evt
1. Nye arrangementer i Plexus skal meldes ud i god tid, hvis der ønskes opbakning og
hjælp fra IRIF, så alle udvalgene har mulighed for at skaffe mulige hjælpere
2. For at få flere til at deltage aktivt i Plexus, kan en mulig løsning være at samle alle
tilflyttere gennem et år til fællesspisning, gratis. Her skal udvalgene hver især holde
indlæg og fortælle om aktiviteter mv.
3. Genbrugsmarkedet er der styr på. Aktivitetsudvalget har bemanding på det hele, så
det skal HB ikke deltage i.

