Referat fra HB-møde d. 24/9-2018
Tilstede: EN, HM, BM, JM, HJ, LJ HN, OT
Fraværende: HP, TS, HK

1. Evaluering / opsamling af jubilæet (se evt. ref. fra februar)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Samarbejdet med Plexus har været kanon i jubilæumsugen
Alle aktiviteter har været afholdt med god opbakning, dog har vi været vejrafhængige
Der har været tilkendegivelser om for mange indslag over for mange dage
Sara Hjalager var et godt indslag
Maden har været super under hele ugen med priser, alle har kunnet være med til
Bilorienteringsløbet var et super indslag. Der er opbakning til at afvikle et nyt løb til
næste års sportsuge
Håndbold havde lidt en krise omkring kampen med TTH´s talenthold. Opbakningen
blandt spillerne var ikke super positiv.
Besøget af FCM´s U19 spillere kunne have været bedre besøgt.
Susanne Bang får ros for sit indlæg under jubilæumsfesten
Sæbekasseløbet var et godt indslag.
Billeder fra jubilæumsugen, som skal på IRIF´s hjemmeside, skal sendes til EN
Opgørelse over besøgende i løbet af ugen, ca. tal
 Mad hele ugen i Plexus: 120-140 hver dag
 Mandag, gymnastik: 100
 Tirsdag, fodbold: 50
 Onsdag, foredrag: 140
 Torsdag, håndbold: 100
 Fredag, sæbekasseløb, 2 fester: 175
 Lørdag, morgenmad, bilorienteringsløb, fest: 350
Små 1.000 deltagere i alt i løbet af ugen, mission completed

j) Udgifter i jubilæumsugen
1. Forplejning Plexus: kr. 5.600
2. Fest mv: kr. 1.500
3. Musik til festen: kr. 15.600

2. Volleyball
1. Bankkonto lukket for at spare gebyret.
2. Der laves et notat ved årsregnskabet, at ønsker volleyball at starte op igen, så hjælper
HB med det økonomisk
3. Kr. 1.500,00 som står på volleyballs bankkonto overflyttes til HB´s bankkonto

3. Dans på programmet
1. Målgruppe er voksne
2. Starter op tirsdag d. 25/9-2018 i Plexus´s sale
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4. Haltider
Det er enstemmigt besluttet ved HB-mødet, at badminton er nød til at rykke deres haltid ca.
45 minutter, da indendørs fodbold, ungdomshold, har træning indtil kl. 19.30

5. Vestforsyningens initiativpulje
1. HK har søgt denne pulje
2. Der er søgt om tilskud til TRX-reb til Fitness.

6. Afsætning af multibanen
1. EN skal finde ud af, om det er rigtigt, at det er Holstebro Kommune, vi har lejet
Multibanen af. Alle er enige om i HB, at det er vores egen, som vi har brugt LAG-penge
til at betale for.
2. EN og HN finder derefter ud af at sælge Multibanen for højeste bud

7. Juletræsfest afholdes d. 14/12-2018
8. Fjernelse af gamle skilte på multibane og fodboldbane
Når én fra HB har tid til selv at hjælpe, lægger man et opslag på fb: er der folk, som vil
hjælpe med projektet?

9. Thisted Forsikring
Det ville være ønskeligt, om vi havde tid til at undersøge, om vi kunne søge støtte til
konkrete aktiviteter ift. hvordan vi styrker fællesskabet i IRIF. Det er der bare ikke nogen der
har tid til lige nu

10.

Indstilling til årets navn i Holstebro Kommune
1. Sara Hjalager indstilles

11.

Tab og vind
1. HJ tager kontakt til Lise Bak og Berit om et videre forløb i fitness efter afslutning af Tab
og vind.
2. EN tager kontakt til Kate omkring et videre forløb i håndbold fitness efter Tab og vind.
3. Måske kan et fælles projekt mellem fitness og håndbold komme op at stå

Referent: Helle Madsen
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