Dagsorden til HB møde i IRIF
Torsdag den 12. maj
19:30 – 21:00
Fraværende: Helle Madsen, Elsebeth Nikolajsen, Jan Milter, Allan Mortensgaard

1. Valg af referent. Helle N.
2. Kommentarer til referatet fra sidst. Der er kommet afslag fra Vestforsynings Initiativpujle
på yoga udstyr. Gymnastik får ca. 2000 kr. fra aktivitetsudvalget til støtte for indkøb af
materialer til yoga.
3. Opfølgning på referatet
a. Overskud fra Genbrugsmarked – kan det blive i Aktivitetsudvalget til fremtidige
aktiviteter? OK, da aktivitetsudvalget gerne skal lave en del aktiviteter i hallen i det
kommende år

b. Hjælp til Rock i Holstebro. Der ikke kommet nogen tilmeldinger. HN orienterer
Søren om at vi ikke er interesserede.
i. Efter mødet har jeg fået 3 tilmeldinger. Og Lillian kunne måske finde et par
stykker, så jeg synes alligevel vi skal give det en chance. Jeg kontakter Lillian
tlf. og følger op

c. Sponsorkontakt v. Bo. Godt og positivt møde med Henrik Højbjerg (HB). HB vender
tilbage med et tilbud indenfor 2 uger. Sponsorkonceptet vil kunne indeholde
arrangementer hvor IRIF skal være medvirkende f.eks. servere til en personalefest,
arrangere Juletræs fest for et firme (børnearrangement), stille med én, der kan vise
vej til motionsstien eller andet. I IRIF tror vi på, at vi kan finde hjælpere til ca. 4
sponsorarrangementer årligt. Vi vil lave en liste over folk, der gerne vil hjælpe, hvis
der kommer en aftale på plads. Der skal findes en gruppe der løser opgaven i
samarbejde med HB og virksomheden. Brainstorm gav følgende bud på aktive i den
gruppe. Vi kontakter dem, hvis der bliver behov for det: Kim(Helle) , Poul ( Lillian)
en fra crossfit (Lillian), Ane Holst (Lise). Hvis I har andre bud så skriv det rundt

d. Referat fra møde med alle kasserere. Kontonumre er rettet til så de har ens
benævnelser. Allan kan desværre ikke finde en afløser til kasserer-posten.
4. Referat fra og diskussion af resultatet af mødet med FU og Søren den 10. maj vedr. forbrug
af haltimer 2016-2017 og kommunalt tilskud. Det er aftalt, at alle afdelinger afregner for de
reelt forbrugte timer. Dvs håndbold og gymnastik sparer en del penge i indeværende år. Vi
skal så til gengæld i IRIF iværksætte nye/flere aktiviteter. Aktivitetsudvalget kan tage nogle
opgaver. Vi kontakter ungdomsklubben, når de starter op efter sommerferien og høre om
de har forslag til aktiviteter i hallen. De kunne måske invitere andre ungdomsklubber.
Måske kunne vi også mødes med skolens elevråd for at udvikle aktiviteter for den
aldersgruppe?
5. Opfølgning på værdidebat. Udskudt til næste møde
6.

Hvad har vi brug for hinanden til inden sommerferien? Sommerfest skal som altid have
indslag fra alle afdelinger. I skal selv kontakte byfestudvalget

