Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017 kl. 19.00 hos Jane
Deltagere: Tine, Jane, Lisbet, Lone og Marianne S.

Gennemgang af årshjulet
Dorte og Jane har haft møde med DGI om opstart på Linå-Cup.
Planlægning af folder og haltider til vinter-sæsonen
Vi fik trykt 650 foldere til sommer-sæsonen til omdeling – ca. 50 er til overs.
Tekst og indhold til vinter-folderen skal ligge klar før sommerferien.
Tina og Marianne Borne har møde om efterårets program og haltider den 11. maj.
Vi skal måske have børnegymnastik mandag eftermiddag.
Hjemmesiden
MS sender referat fra generalforsamlingen, så Torben kan lægge det på hjemmesiden.
Lone og Marianne S holder møde med Torben for at få redigeret hjemmesiden.
Hjemmesiden skal indeholde:
Fotos, navne og områder under kontakter: Instruktører for hold og for fitness. Bestyrelsen.
Kontaktpersoner for de forskellige områder.
Medlemsliste-pdf som instruktørerne skal udfylde.
På forsiden skal folderen ligge i front.
Vi skal opfordre til at alle hver især kontakter OK-benzin, så vi kan få tilskud derfra.
Økonomi
Mette og Jane slår regnskaberne sammen. Mette står stadig for kontingent til
motionscenteret.
Endagsaktiviteter for børn og voksne
Vi tager det op på næste møde.
Arrangement for vores trænere
Forslag til arrangement – pris 200 kr - 400 kr:
DGI Landsstævne – næste gang er om tre år.
Opvisning med Flying Superkids.
Brunch med foredrag.
Punktet tages op igen til næste møde.

Tilbygning af klubhuset
Bestyrelsen holder møde i klubhuset om evt. tilbygning med Verner inden sommerferien,
med henblik på at få et overblik og et økonomisk overslag. Ole Lundahl og hans ven Christian
inviteres også med. Jane inviterer.
Fakkeltog til Regatta
Jane undersøger sammen med Dorte og Hanne Bøgild om og hvordan vi skal være med i
fakkeltoget ved Regattaen i august.
Eventuelt
Der var forespørgsel om vi skal være medlem af kajakforbundet. Det skal vi ikke.
Vi har fået tilbud fra H.C. Andersen Festfyrværkeri om salg af fyrværkeri ved klubhuset og få
del af salget som sponsorat. Det vil vi ikke, da vi har brug for alle de frivillige til Linå-Cup.
Forslag til forårs-sæsonen: Tine foreslog: SLAM! :) Prøve forskellige sportsgrene. F.eks.
Svømning i Gjern med instruktør, Salsa, Flamingo og mange flere – gerne kombineret med
foredrag.
Næste møde er tirsdag den 6. juni kl. 19.00 i klubhuset
d. 15. maj 2017
ref. Marianne S

Forslag til dagsorden på næste møde:
Planlægning af folder og haltider til vinter-sæsonen
Hjemmesiden
Tilbygning af klubhuset
Fakkeltog til Regatta
Arrangement for vores trænere
Arrangement for børn og voksne til næste sommer
Årshjulet

