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1.

Forslag fra BIF vedr harpiksbrug

Claus fra BIF præsenterer forslag omkring brug af harpiks i hallerne – bl.a. opsætning af drypbakke samt
skilte med anvisning af hvor man kan finde harpiksfjerner. Derudover særlige borde til harpiksbøtter. Generel
drøftelse af muligheder. Kim sørger for, at det bliver iværksat inden sæsonstart.

2.

Nyt fra Kim

Der er ved at være stille i hallen, men der er stadig sommergymnastik, håndbold og fodbold.
Der arbejdes på korrekt fakturering i forhold til planlagt timefordeling og ud fra beslutninger truffet af
bestyrelsen. Det besluttes at lave en skabelon til udlejninger som er udover planlagt timefordeling. Peter
hjælper med udarbejdelse af skabelon. Drøftelse af emnet.
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3.

Økonomi

Gennemgang af økonomi pr. 31.05.19. Spørgsmål omkring el – Søren og Kim følger op på det.

4.

Opfølgning på arbejdsdag.

God arbejdsdag med flere nye deltagere. De planlagte opgaver blev lavet.

5.

Orientering om halfordeling for den kommende sæson

Halfordelingen er på plads og alle er tilfredse.

6.

Letvægtsbander til hal 1

Kim orienterer om pris og indkøb. Indtil videre beslutter vi at finde et hold af frivillige, der kan hjælpe med at
opsætte bander. Det besluttes at lave en gennemgang af standen på vores nuværende bander. Vi drøfter
det igen på næste møde.

7.

Næste møde

Den 14. august 2019 kl. 19

8.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes.

9.

Eventuelt

Ønske om at afholde opstartsmøde inden sæsonstart for foreningerne. Peter, Kim og Søren planlægger.
Forslag om inspirationstur for bestyrelsen. Søren og Kim arbejder videre med forslaget. Vi drøfter igen på
næste møde.
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