Referat fra HB-møde 13. august 2018
Næste møde mandag den 20.9 kl. 18.30 – 19.30
Sportsuge:
Mad til gymnaster og håndboldspillere kl. 21 – særpris? HTN
Pop corn niveau + slush ice vil Plexus leje det hele ugen? HN

Mandag:
Jysk energi: 17-17.15
Power tumbling opvisning kl. 17.15-17.30
Workshop i hallen og foredrag i sal: 17.30 – 18
Ca. 18.15 Mad i cafeen
Jysk Energi vil gerne komme mandag inden gym.opvisningen og overrække check på 40.000
kr. De vil også fortælle kort om Landsby Liv, som kan give os sponsorkroner.
De skal inviteres til næste HB-møde
Tirsdag:
Bo – er der styr på fald i vandet aktiviteten – alt? En lærer, Tina: fodboldtrænere
Hoppeborg? Jesper – har I kontakter til hoppeborg? Helle N.
Onsdag:
Sara kl. 19-20.30 + Søren Nielsen kl. 20.30-22. Der kan købes kaffe i pausen
Sara skal have 500 kr. i gave + transport betalt
Torsdag:
Hallen skal ryddes, så der kan være tilskuere over det hele
Der står kaffe på et rullebord i hallen, 5 kr. pr kop
16 – 18: Leg , spil og sport: vi skal leje DGIs trailer. Jan, Helle Toft, Tina
18.00 Opvarmning TTH

19.00 Kamp mod vores egne herrer
Dommer: Henrik og Martin Madum
De skal have middag og socialt fællesskab efter kampen
Mad til spillerne efter kampen, sammen med Helle og Elsebeth

Fredag:

16.00-17.00 Fald i vandet. Bo ansvar for maskineri. Der er flere der finder nogen, der kan
sidde der.
16.00-17.00 Sæbekasseløb: Bruno, John Steffensen og Peter Madsen (Elsebeth). Helle laver
sedler til skolebørnene.
16.00-18.00 Hoppeborg
17-18: opvarmning på rulleskøjter
18.00-20.00 Fest for 0.-4.klasse v. Ina og Malene. 10 aktiviteter. Kagekonkurrence.
19-20.45 rullediskotek + al. Discotek. Pris 30 kr. forhåndstilmelding.
21.00 – 24.00: 5. kl. og opad v. Kai 00-24.00 Fest for 5.-8. klasse

Evt:
1. Den flytbare multibane – hvordan sælger vi den? Elsebeth undersøger muligheder
2. Kan vi komme til at tjene penge på de nye multibaner? Punktet tages op senere
3. Halleje efterår? Der laves cirkusklub på skolen onsdag eftermiddag. Det tager yogatid for voksne i
gym.salen og træningstid som gymnastikbørnene har i hallen
Fodbold har sat 2 ugentlige træningstider op til børnene. Det gør formodentlig, at der ikke kan
være håndbold. Vi mangler meget at fodbold deltager i HB-møder, så vi kan diskutere denne type
ting på møderne. Træningstider skal annonceres i Kontakt senest den 20.

