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1.

Nyt fra Christian

Christian havde meldt afbud, så intet nyt fra den kant.

2.

Økonomi

Saldobalancen pr 31 oktober gennemgået.

3.

Hvordan håndterer vi de aflyste GFH timer

Vi går efter samme løsning som ved aflysningerne i foråret. Ud over GFH har BIF håndbold aflyst
seniorhåndbold 1 time onsdag aften. Vi sender en opgørelse over aflyste træningstider til forvaltningen.
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4.

Padel tennis – update

Henrik orienterede om principperne i den samarbejdsaftale der er ved at blive udarbejdet (BAC, BIF og
Baaring GF).

5.

Byggeprojekt – update

Søren orienterede om sagen. Vi arbejder på at få et møde med kommunen for at præsentere vores
projektoplæg inden vi skruer op for projektteringsarbejdet. Vi håber på et møde inden udgangen af
november.

6.

Ønsker fra BIF Håndbold – minihåndbold + kortbane i hal 2

Der kommer et mere præcist oplæg fra håndboldafdelingen. Vi sætter i gang når vi har et tilbud.

7.

Næste møde

Mandag d. 14. december kl 18 jf mødekalenderen med efterfølgende julefrokost (hvis muligt)

8.

Godkendelse af referat

Godkendt

9.

Eventuelt

Spørgsmål fra BIF
Hvem sørger for håndværkere til ændret opstregning jf – det gør BAC
Ros til Christian for godt arbejde
Bookning af tider til håndboldkampe osv.
Muligheder for eksponering af sponsorer i hallen for bl.a. bordtennis? Vi diskuterede sagen og
brainstormede om mulige løsninger.
Svend spurgte til om vi har et årshjul med diverse fondssøgninger.
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