IRIF Hovedbestyrelsesmøde 20. februar 2018
1. Generalforsamling IRIF
Helle har opdateret dagsordenen – de der er på valg genopstiller
Forplejning bestilles – Helle N. bestiller
1A. Regnskab
Håndbold: -2000
Fodbold: +59.000
Gymnastik: +23.000 (men haltimer trækkes derfra – laver skyldigt beløb i regnskab)
Fitness: -500
Hovedforeningen: +52.000
Bankindestående: Knap 400.000
Mobilepay-løsning diskuteret, men gør ikke mere for nuværende, da det ikke blot er en
ligetil løsning
2. Generalforsamling støtteforening
Elsebeth er på valg - genopstiller
3. Projekt oprydning
Håndbold er glade for at have fået vaskerummet – fungerer fint
Gymnastik: Børn kravler rigtig meget på redskaberne der står ude – det går ud over især
madrasserne. Mulighed for at lukke af ned til der hvor redskaberne står nu?
Evt. plexiglasparti for stadig at lukke lys ind?
Højere døråbning?
Kan vi søge midler - evt. DIF og DGI ’s foreningspulje? Gymnastik går i dialog med Jesper
(Tina)
Fodbold er i gang med at rydde op – venter stadig på at taget på Solkær bliver færdig. Bo
tager fat i Michel.
Jan snakker med Jesper ang. åben/lukket indtil Fitness. Skal respektere hvis nogen vil have
lukket, men der skal også åbnes op igen når man er færdig. Forsøger at lave et kompromis.
4. Festuge – inkl. annoncering
5. Uge 37: Plexus + IRIF jubilæum + Byfest
Band: 15.600 kr. for en hel aften (Devotion – kl. 18-01) – til voksenfesten lørdag aften: Kan
vi finde nogen til at dække den udgift?
Helle/Annemette laver indlæg til kontakt
Forretningsudvalget vil gerne være ”med” – men vil helst ikke stå for at
planlægge/arrangere – de har allerede rigelig med aktiviteter at tage sig af.
Fredag: Børnefest om aftenen (Evt. Børneflokken arrangerer – Helle N. tager fat i AnneSofie)
Lørdag: Fælles brunch / Bilorienteringsløb (obs jagt) / Helstegt pattegris og fest om aftenen
/ Hallen om aftenen + band.

Budget for lørdag: 15.000? Brunch betales ikke for, dog skal de der ikke er medlemmer af
Plexus selv betale – ligesom de sidste par år.
FCM: Få en træningskamp eller en Superliga-træning (FCM er ved at lave et nyt koncept,
hvor de kommer mere ud til de lokale klubber) Bo får lagt noget fast med FCM, så vi har et
udgangspunkt
TTH: Helle M. skal tage fat i TTH i juni. Vil gerne være en del af vores 75 års jubilæum,
men kender først deres program i juni.
Helle M har snakket med lidt forskellige personer som er herfra og som har opnået noget
inden for elitesporten – positive tilkendegivelser om at komme ud og snakke om det de har
opnået/deres sportsgren – skal snakke med alle igen..
Tumbling: Bronx-boys? Evt. med workshop
Mad fra Plexus på de hverdagsaftener hvor der er aktiviteter – snak med Plexus (tilmelding
til mad er nok nødvendigt af hensyn til køkkenet)
Elsebeth kontakter evt. Kristina Bøttern om hun kan sætte os i forbindelse med en der så
kommer herud og laver interview i forbindelse med byfesten..
Lave noget i god tid inden for at gøre opmærksom på at vi holder byfest – spørge Svend
Erik – Helle N tager fat.
Forslag:
Cykelorienteringsløb en aften? (OBS jagt)
Fyrværkeri lørdag aften?
6. Bordet rundt
Fodbold:
Plexus Cup om 14 dage – både lørdag og søndag. B/C stævne.
Arbejder i samarbejdet med Nr. Felding - vil lave en styregruppe – en fra hver bestyrelse
sidder i styregruppen.
Ved at lave en hel vifte af underudvalg: Sponsor/Events/Boldrum/
Når al benarbejdet er ovre går Bo af som formand
Fælles økonomi med Nr. Felding: Ikke mere fælles end nu – men laver en fælles pulje ud fra
en foreningsnøgle, så man bruger fællespuljen til betaling af turneringsudgifter mm.
Nåede ikke andre foreninger – men ingen havde noget presserende.
7. Hjemmesider IRIF
Ikke diskuteret

8. Mødelokaler
Alle foreninger er enige om at Plexus fortsat må fakturere mødelokaler og at vi får 2/3
tilskud fra kommunen og resten er ”tilskud” til Plexus – altså skal Plexus ikke give
foreningerne noget for den sidste 1/3. Goodwill fra foreningernes side, eftersom Plexus kun
fakturerer for de haltimer vi faktisk bruger.

