Referat fra HB-møde 22. maj 2018

1. Opfølgning fra sidst
a. Ansøgning til diverse fonde v. Elsebeth
i. Elsebeth har søgt tilskud ved Jysk Energi, af 2 omgange. En til en
team treck, kr. 50.000,00, og en gang til bander, ca. kr.
200.000,00.
ii. Der vil blive søgt ved Vestforsyning til løbetøj mv.
2. Festuge
a. Hvad er succeskriterierne for IRIF?
i. Mange deltagere, halvdelen af alle indbyggerne (500 borgere skal
have deltaget i mindst én aktivitet i løbet af hele ugen.
ii. At kunne ramme bredden af Idom-Råsted.
iii. Måske drage Golfklubben ind i sportsugen
b. Hvordan skal vi sikre max. deltagelse og opbakning? Hovedpunkt på
næste HB-møde
c. Opfølgning på ugens aktiviteter
i. Fodbold- og håndboldkampene er ikke lagt fast endnu. Håndbold
får noget at vide først i juni.
ii. De 4 unge mennesker, som skal holde indlæg har ikke meldt
tilbage til Helle Madsen om passende dag og tidspunkt. Så snart
de melder ind, så melder Helle Madsen tilbage til HB
d. Plexus må stå for al forplejning, både vådt og tørt
e. Der skal købes én billet, der gælder for alle aktiviteter hele ugen. Pris kr.
10,00 per person (gælder fra man går i 0. klasse)
f. Det skal være muligt at købe ”tag med mad” hver dag i Plexus
g. Helle Skov har kontakt til reklameskilte ved indfaldsvejene i Holstebro.
Hun finder ud af, hvad det koster, hvis vi reklamere for håndbold- og
fodboldkampene.
3. Sundhedsdag i september
a. Fodboldafd. har, uden at inddrage HB, tilmeldt sig et kost-motionstilbud
gennem FCM. Det skal løbe i 12 uger fra uge 34. Det kommer derfor til
at lappe over de aktiviteter som fitness og gymnastik var langt med. Det
er uheldigt, at der ikke kommunikeres så store idræts- og
motionsaktiviteter, som dækker hele Idom-Råsted, ind til
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hovedbestyrelsen, så vi sammen finder ud af hvilke aktiviteter, der skal
køres hvornår.
b. Arbejdsgruppen valgte at flytte deres planlagte sundhedsdag til januar
2019
c. Arbejdsgruppen, med fitness som tovholder, genoptager deres arbejde
i efteråret
d. Der skal gives en melding tilbage til fodboldafdelingen, at fremadrettet
skal sådanne arrangementer ind over HB. HB skal orienteres og
inddrages. Desværre manglede der en repr. fra fodbold til HB-mødet
Er der meldt haltider ind til Jesper for efterårssæsonen?
a. Haltider sendes til Jesper for gymnastik og håndbold
b. Fodbold skal melde ind til Jesper snarest
Nyt fra afdelingerne
a. Fodbold: Fælles økonomi med FC FRI? Skal der nedsættes en særskilt
bestyrelse? Og hvordan er det tænkt med økonomi ift. IRIF?
b. Håndbold: ikke noget pt
c. Gymnastik: ideer om at tage yoga-uddannelse, den koster ca. kr.
14.500,00
d. Fitness:
i. nyt initiativ er på banen, vil gerne have et nyt hold op at stå TRXtræning (må vi ikke kalde det), hvor der er øvelser med reb, både
fra loft og fra væggene. Ca 6-7 personer. HB bevilliger kursus til
ca. 2000 kr. til instruktør og udstyr til ca. 4000 kr.
ii. Jesper vil også gerne starte et hold op.
iii. I alt måske i alt 3 hold kan startes op i efteråret
e. HB har besluttet, at de nuværende sponsorer, som ikke har fået lavet
skilte endnu, får skilte, betalt af HB. Elsebeth, Ole og Helle N. arbejder
på sagen. 25.5: der er aftalt møde med A-Z skilte i Plexus på mandag kl.
13.
Evt – punkter til dagsordenen
a. Med på møde i august: alt om Persondata-loven og hvad vi skal gøre v.
Helle M.
Næste mødedato
a. Mandag d. 11/6-2018 kl 19.30

