Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 18. september kl. 19.00 hos Marianne
Deltagere: Tine, Lone, Jane, Marianne
Folderen
Vi har mange foldere til overs og uddeler derfor også i Alling og en del af Resenbro.
MobilePay
Det ville være fint, hvis vi kunne bruge MobilePay til indbetaling af kontingent. Jane tjekker det.
Tilbygning
Marianne skriver til Ole og Christian angående Udvidelse af klubhuset.
Økonomi
Vi er blevet rykket for ejendomsskat. De har ringet to gange. Vi skylder 18 kr. Jane har bragt orden i
sagerne.
Der blev også i år et flot overskud ved Linå Cup, ca. kr. 42.000,Linå Cup
Alt forløb planmæssigt. Vi skal have nye folk med til at arrangere til næste år, da der er en del der
stopper. Jane og Tine mødes med Dorte.
Arrangement i samarbejde med husholdningsforeningen
Husholdnigsforeningen har tilbudt os at være med til at arrangere et foredrag torsdag den 25. januar
2018 med Lindy Aldahl – Rigtige mænd. Pris kr. 24.500,- + kørsel + leje af forsamlingshus kr. 1.875,Tine koordinerer det.
Arrangement for børn og voksne til næste sommer
Der blev foreslået en Legedag – da mor var dreng – søndag den 27. maj 2018 – ved klubhuset i Linå.
Arrangementet annonceres i børnehaven, dagplejer osv.
Nytårskur for frivillige
Forslag om Nytårskur for frivillige i foreningen torsdag den 18. januar 2018. Jane undersøger om
forsamlingshuset er ledigt og om hendes veninde vil lave en workshop med flamingo. Der ud over
skal vi have mad – evt. tapas fra Madkassen (kr. 155,- pr person) og så skal vi have en fællessnak før
kaffen.
Marianne laver en liste over instruktører, koordinatorer og andre frivillige.
Kajakafdelingen
Marianne taler med Stig og Marianne Borne om et møde med borgerforeningen om friroere,
skurvogn og kanoer ....... Stig, Marianne B. og Richard er inviteret.
Thomas Fasterholdt stopper som instruktør.

Eventuelt
Drengene fra Seis bruger alligevel ikke hallen lørdag og sikkert heller ikke fredag. Måske kan tiderne
bruges til Puslefodbold, tennis eller Ballroom Fitness. Vi taler videre om det på næste møde.
Tennis: Måske kan vi bruge en af boldbanerne til græs-tennis til sommer.
Ballroom Friness: instruktører kan uddannes hos Swingtime – Elisabeth Dalsgaard – Lone har meldt
sig.
Tine, Jane og Marianne Borne er sammen på Outdoor-konference i Ry.
Vi vil gerne have en koldtvands-maskine i klubhuset.
Jane taler igen med Verner om nøgler.
Jane og Tine sørger for børneatester på de nye instruktører.

Næste møde er mandag den 6. november kl. 19.00 hos Lone, Himmelbjergvej 118, Laven
1. punkt på dagsordenen er Kajakafdelingen, med Stig Holten, Marianne Borne og Richard Holst.
ref. Marianne

