Referat fra HB-møde april 2018
Fraværende: Bo Madsen, HP Holmgaard, Ole Toft, Lilian Jensen

1. Konstituering af HB samt underafdelinger
a. HB, formand: Helle Niewald
b. Kasser: Ole Toft
c. Næstformand: Helle Madsen
d. Underafdelinger:
i. Fodbold:
1. Formand: Bo Madsen
2. Kasser: Elsebeth Nicolaisen
ii. Håndbold:
1. Formand: Helle Madsen
2. Kasser: Elsebeth Nicolaisen
iii. Gymnastik:
1. Formand: Tina Sahlquist
2. Kasser: Henriette Kappel
iv. Fitness:
1. Formand: Helle Skov, Lilian Jensen
2. Kasser: Jan Milter
2. Evaluering af generalforsamling - Vil vi gerne have andre end os selv med, må
vi gøre noget andet end det vi hidtil har gjort
a. Vi vil gerne have flere med. Vi vil gerne i dialog med andre, dels fordi
der er brug for hjælp til afvikling af forskellige ting, dels for at få flere til
at føle tilknytning til klublivet. Så bliver det måske lettere at finde
bestyrelsesmedlemmer og trænere. Vi skal fortælle, at
bestyrelsesposterne er besat, så man bliver ikke valgt ind mod sin vilje.
b. Punktet tages op efter sommerferien til mulige forslag:
i. Et forslag kunne være at lave en beretning som Kreds 3 laver. Alle
afdelinger sender beretning ind, og på generalforsamlingen
fremhæves et særligt punkt.
3. Periode for halleje:
a. Vi er gået fra at betale for 40 uger årligt til nu 25-33 uger sv.t. det reelle
antal brugte timer. Det påvirker Plexus’ økonomi meget, at de både
mister vores halleje og det kommunale tilskud. Vi vil gerne gøre hvad vi
kan for at støtte hallen økonomisk indenfor de økonomiske rammer vi
har. Vi diskuterede, at vindmøllepengene muligvis kunne bruges til at

betale halleje og at vi så også kunne tilbyde flere aktiviteter i hallen fx
ifm. fællesspisning, åben hal lørdag formiddag osv.
b. Punktet tages op igen efter sommerferien, for at se om der er kommet
nye ideer til og når vi har en midtvejsstatus på budgettet.
4. Opfølgning fra sidst:
a. Gymnastik – opbevaring:
i. Der er ikke sket noget endnu
b. Fodbold – oprydning:
i. Der er ikke foretaget oprydning endnu
c. Fitness – Sundhedsdage:
i. Arrangementet udsættes til september. Der kan bruges midler
fra aktivitetsudvalget, tjent ved genbrugsmarked
5. Festuge – inkl. Annoncering
a. Fredag, børnefest, måske de unge foredragsholdere skal holde foredrag
om fredagen, samme tidspunkt som der holdes børnefest. Helle
Niewald spørger Borgerforeningen eller Børneflokken om de vil
arrangere børnefesten
b. Spørge Ungdomsklubben om de har lyst til at arrangere ungdomsfest i
forlængelse af børnefesten fredag aften.
i. Helle Madsen spørger Anders Poulsen
c. Lørdag starter med brunch, og derefter bilorienteringsløb. Det slutter
ca. kl. 14. Om aftenen er der jubilæumsfest, som byfestudvalget tager
sig af.
d. Helle Niewald tager kontakt til Ninna Pirckert, Dagbladet ang.
Offentliggørelse af Festugen, når vi når efter sommerferien
e. Aktivitetsudvalgets penge fra genbrugsmarked betaler for musikken til
lørdag aften
6. Genbrugsmarked

a. Det køres som et fast indslag, ca. 2 gange om året. Udvalget får at vide,
at de gerne må afholde flere aktiviteter og at pengene fra
genbrugsmarked må bruges til nye initiativer
7. Økonomi
a. Sammenhæng mellem halleje og samlet økonomi
i. Det overvejes, hvordan pengene fra vindmøllerne kan bruges i
Plexus regi
b. Sponsorkroner
i. Jo flere sponsorer der findes, jo flere penge er der til de enkelte
underafdelinger
c. Investeringer i 2018-2019 – nye bander og team track
i. IRIF og Plexus søger hos Jysk Energi, , SparNord Fonden og
VestForsyning og DGI
ii. Elsebeth og Jesper er ansvarlige.

d. Aktivitetsudvalg
i. Hvad er der af muligheder for udvalget?
1. pengene skal blive i aktivitetsudvalget (HB-kassen)
2. er der et underudvalg, som gerne vil have en sum penge til
at arrangere et nyt initiativ/ nye ideer til leje af hallen, så
kan der søges om dette.
ii. Sundhedsprojekt- dag, specielt for Fitness og gymnastik
1. dato kunne være i uge 40. planlægningsgruppe vender
tilbage med mere præcist tidspunkt
8. Nyt fra afdelingerne:
a. Intet nyt er godt nyt. Punktet er flyttet til næste møde

9. Persondataforordning:
a. Helle Madsen er tovholder, Henriette Kappel støtter op
i. 1. step mod forordningen er d. 1/6-2018
a. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-ogpligter/vejledning-til-idraesforeninger-ompersondataoplysninger?_cldee=aGVsbGV0b3JzYmplcmdAZ21haWwuY29t&recipientid=cont
act-635cfd30926fe111a325005056ba49f35721d0fe67f2407c83203129008289da&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=emai
l&utm_campaign=DGInyhederLeder&esid=dc740e1f-f41d-e811-a2ca-00505696a69c

