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Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 19. februar kl. 19.00 hos Marianne
Deltagere: Tine, Lone, Jane, Lisbet og Marianne
Generalforsamling
Generalforsamling er mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Vi mødes kl. 19.00.
Tine sørger for Formandens beretning og kontakter de forskellige udvalgsformænd.
Jane kontakter Torben og hører om han vil genvælges som suppleant.
Jane fremlægger regnskab.
Ole og Christian præsenterer projektet og tilbygning til klubhuset.
Marianne tager øl, vand og mælk til kaffen med.
Lisbet tager frugt med.
Jane tager kaffe med.
Tine bager en kage.
Årskruset
Ole og Christian skal have kruset i år. Lone skaffer kruset fra Anett. Marianne køber gavekort til
brunch for to til begge.
Familie legedag
Den er flyttet til den 9. juni.
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.

Ventende emner
Vi venter med vandbeholderen til tilbygningen er på plads. Den skal monteres i forbindelse med en
vask.
Vi skal have formuleret en skrivelse til instruktører og trænere for at præcisere regler for f.eks.
tilmeldingsskemaer, badmintonbaner, sæsonafslutning og gaver til hjælpetrænere.
Husk til folderen for sommerperioden
Reklame for at dirigere sine støttekroner fra OK-benzin til LLIF.
Måske skal vi have en kort oversigt over vores hold med i folderen fra Seis-Svejbæk.
Næste møde er generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
ref. Marianne

