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1.

Konstituering

Vi bevarer den nuværende konstituering.

2.

Nyt fra Kim

Det går godt og et større arrangement lykkedes med lån af diverse fra andre haller. Det går generelt godt
med udlejninger og personale.

3.

Økonomi

Gennemgang af økonomi år til dato. Kort drøftelse af kommunens nye tiltag på tilskudsområdet, som endnu
ikke er helt klar.
Det besluttes, at vi fremover fremlægger årsrapport med specifikationer på generalforsamlingen.
Suppleanter skal fremover ikke underskriver årsrapporten.
Peter stiller forslag om, at vi skal sørge for, at der er rekvisitionsnr. på alle fakturaerne. Forslag vedtaget.

4.

Diskussion af vores personaleanvendelse

jf. spørgsmål på generalforsamling.
Emnet drøftes. Søren og Peter arbejder på en skrivelse om vores mål og visioner, som drøftes på næste
møde.

5.

Nye varmepaneler i hal 1

Søren præsenterer de forskellige tilbud, som er indhentet.

6.

Ansøgninger til fonde/sponsorer

Det besluttes, at vi søger støtte til AV-udstyr hos Brenderup El-fond. Steen indhenter tilbud og Peter
udarbejder ansøgning.

7.

Ændringer af tilskudsmodel – orientering om status

Søren orienterer om status.

8.

Motionslokaler

Orientering om status om dialogen omkring evt. nye motionslokaler.
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9.

Punkter fra BIF
A. Opstregning af minihåndboldbane
Det besluttes at sætte arbejdet i gang.
B. Kan nogle af stolene i redskabsrum til hal 1 flyttes til redskabsrum i hal 2.
Der kan arbejdes på en løsning på arbejdsdagen.
C. Arbejdsdag – hvornår?
3. juni 2018 fra kl. 9 – 13
D. Skal der afholdes regelmæssige kurser i hjertestarter?
Kim arbejder videre med sagen.

10.

Næste møde

13. juni 2018 kl. 19.

11.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes.

12. Evt.
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