Hej med jer.
Der er møde i HB den 3.marts kl. 19.30 i Plexus
Dagsorden:
1.
2.

Valg af referent
· Helle Madsen
Kommentarer til referatet fra sidst
a.

Opgørelse af økonomi ved fyrværkerisalg - hvordan får vi pengene ud at arbejde? v.
Allan
· Overskud er bundet i lager, ca. kr. 21.000,00
· Overskud i kontanter, ca. kr. 4.500,00
· Overskuddet er formindsket, da vi skal betale omvendt moms. Dette har
ingen været opmærksomme på.
b. Opfølgning på klublokale v. Bo
· Ingen klublokale i den nærmeste fremtid
· Felterne mellem spærrene i hallen skal muligvis males i nye farver, der
matcher dørene i hallen.
c. Opfølgning på nedtagning af bander – håndbold
· Ingen lovmæssige krav omkring bander.
· Helle M. skriver til Søren, Plexus og anmoder om, at 3 sider er frie for
bander, når der spilles håndbold.
· Allan skal undersøge alternativ vogn, til at transportere bander på, så det
kan blive nemmere at opsætte bander, 1 mand.
d. Opfølgning på betalingsperiode på 44 uger - Søren/FU
· Helle N. undersøger omkring betalingsperiode kan mindskes.
· Henrik F. siger, foreningerne ikke kan slippe for betalingen af 44 uger, og at
der i stedet kan udbetales 30 % af lokaleleje som sponsorat.
e. Sponsorsituationen v. Helle N
· Jan har næsten sagt ja. Helle N. beder Jan afvente indtil Bo melder tilbage til
Helle N. omkring en mulig sponsormand fra Holstebro.
· Bo undersøger snarest med Preben L. en mulig sponsormand fra Holstebro,
om han er interesseret i at finde sponsorer til IRIF,
f. Flytning af bander - udskudt til Borgerforen. har en plan for området
· Banderne skal flyttes fra opvisningsbanen.
· En ny mulig placering kunne være langs buskene ved beachvolley-banen
· Fodbold tager en snak med Borgerforeningen

3. Forberede generalforsamling
a. Hvem er på valg?
· Fodbold: Allan og Thomas er på valg. Allan ønsker ikke genvalg
og Thomas ønsker genvalg
· Gymnastik: Henriette og Ina er på valg, begge ønsker genvalg
· Fitness: Jette er på valg, og ønsker ikke genvalg, Lilian (Futte)
stiller op
· Badminton: HP er på valg
· Håndbold: Elsebeth og Mai er på valg, Mai ønsker ikke genvalg,
det gør Elsebeth
b. Ordstyrer og referent
· Helle N. spørger Susanne Bang og Ole B.
c. Indhold: beretning, økonomi, diskussion

· Hver afdeling laver selv en beretning
d. Forplejning
· Kaffe, drikkelse og smurte boller med pålæg
e. Vedtægtsændringer. Er der fx. ønsker til ændring af bestyrelsernes
størrelser?
· Der ønskes ingen nedskæringer i bestyrelsesmedlemmer antal
4. Forberedelse af Repræsentantskabsmøde
a. Efter at Borgerforeningerne er slået sammen og skole-Solkær er slået
sammen overvejes det, at repræsentantskabet skal mindskes. Hvis
Borgerforen. og skole-Solkær hver ændres fra 6 til 3 pladser, er det så
hensigtsmæssigt, at IRIF også går fra 6 til 3 pladser? Diskussion af
fordele og ulemper
a. Der ønskes ændringer i antallet af medlemmer i
Repræsentantskabet
5. Opfølgning på møde om klubsamarbejde
· Møde med Vemb var meget positivt.
· Der er sendt brev ud til alle forældre
· Træner fra Vemb er ikke så positiv mere, han skal bearbejdes i den
nærmeste fremtid
6. Evt
· Idom Biennalen: undersøge muligheder for alternativ underholdning fra
IRIF´s side. Har vi en god idé? Se www.landsbylaboratoriet.dk/idombiennalen/
· Svedig lørdag ønskes gendannet. Afdelingerne ønsker at tage spontane
initiativer
· Onsdag aften i hallen skal gerne bemandes af de enkelte foreningen.
Ansvarlig?
· Vestforsyning giver en masse penge ud, dem skal vi gerne have nogle af
1. Fodbold vil søge til efteråret om at få flyttet Multibanen fra nuværende
placering ned til skolens fodboldbane.
2. Gymnastik vil søge om yogamåtter til den nye sæson

