Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00 hos Jane
Deltagere: Tine, Lone, Jane, Lisbet og Marianne
Konstituering efter generalforsamling
Formand: Tine Vesti Sehested
Næstformand: Lisbet Fog
Kassere: Jane Kortnum
Sekretær: Marianne Schultz
Medlem: Lone Stubdrup
Suppleant: Torben Illum
Underskrifter
Vi skrev under på fgl: Ansøgninger til Silkeborg Kommune om lokaletilskud og medlemstilskud, samt
underskrev LLIF’s regnskab.
Fodbold
Else Møller har nogle spillere som vil spille 7-mands fodbold under DGI. Det vil koste foreningen 5600
kr. for foråret + 1500 kr . for efteråret. Vi bestemte, at hver spiller skal betale 600 kr. for hele året.
Folder om sommersæsonen 2018
Folderen skal være klar til trykning lige før påske, så vi kan dele ud lige efter påske.
MS sender tekst om programmet til Foreningsnyt i Sejs-Svejbæk.
Nøgler
Tine har fået nøgleregnskabet fra Verner.
Idemøde om nye projekter
Vi indkalder til møde/ideworkshop om evt. LLIF-projekt i Laven, evt. tilbygning til klubhuset i Linå
mandag den 30. april. Jane hører om vi kan være i børnehaven i Gl. Laven.
Slår det op på hjemmesiden, på Facebook, beboerhusforeningen og borgerforeningerne i Laven, Linå,
Mollerup og Hårup.
Indkald snarest, følg op sender.
(Her har jeg ikke foretaget mig noget endnu – en kraftig influenza satte mig ud af spillet. Er der en,
der kan formulere noget tekst til en indkaldelse? Ellers må det vente til næste møde)
VENTENDE EMNER
Regler for instruktører og trænere. Vi skal have formuleret en skrivelse til instruktører og trænere
for at præcisere regler for f.eks. tilmeldingsskemaer, badmintonbaner, sæsonafslutning og gaver til
hjælpetrænere.

Familie legedag er den 9. juni.
Vi venter med vandbeholderen til tilbygningen er på plads. Den skal monteres i forbindelse med en
vask.
Kajakafdelingen Der arbejdes på fremstilling af kajakstativer sammen med Laven Borgerforening.
Tine, Andrea og Richard tager instruktøruddannelsen i maj.
Eventuelt Tine tager til møde med Marianne Borne den 1. marts sammen med
gymnastikinstruktørerne i hallen for at evaluere den forgangne sæson, drøfte ønsker og lægge planer
for den kommende vintersæson. Herunder ønsker til haltider, udstyr og kurser. Vi skal også have
afklaret, hvad Tonsetimen evt. kan købe ind til afslutningshygge med børnene.
Rune har foreslået at åbne børnehaven hver anden lørdag for børnefamilier, så de kan være aktive
sammen. Vi skal tale med ham, om der kan være flere kontaktpersoner, og om vi kan have det med i
programmet til efteråret.
Næste møde er fredag den 13. april kl. 17.15 hos Tine.
ref. Marianne

