REFERAT
LLIF Bestyrelsesmøde
Dato: d. 14. marts 2017
Deltagere: Jane Kortnum, Lisbet Fog, Tine Vesti Sehested, Lone Stubdrup (referent)
Fraværende: Marianne Schultz

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver
Gennemgang af foreningens aktiviteter
Sommeraktiviteter og info-folder
Underskrift af dokumenter til bank og ansøgning om tilskud
Vejledning til trænere og instruktører
Information, kommunikation og hjemmeside
Evt

Referat:
1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver
Foreningen konstituerede sig således:
Formand: Tine Vesti Sehested
Næstformand: Lisbet Fog
Kasserer: Jane Kortnum
Sekretær: Marianne Schultz
Medlem: Lone Stubdrup
2. Gennemgang af foreningens aktiviteter
Foreningens aktiviteter og tilbud blev gennemgået – herunder nye forslag fra nytårskuren.
Punktet blev koblet sammen med næste punkt, sommeraktiviteter og info-folder (se oversigt
over sommeraktiviteter i næste punkt)
3. Sommeraktiviteter og info-folder
Vi skal besluttet, hvilke sommeraktiviteter, vi vil tilbyde samt afklare hvilke trænere, der tager
sig af hvilke sommeraktiviteter mhp at kunne udgive sommerfolderen.

Aktivitet

Sommer/vinter

Træner

Rigtige mænd

Skal holdet i
sommerfolderen
som ”indendørs
og udendørs”
styrketræning

Ole m. fl.

Yoga og styrke

Skal holdet i
Agnete
sommerfolderen?
Det var det sidste
år.
Skal i
sommerfolderen

Individuel
træning i
motionscenteret
skovfitness
Skal i
sommerfolderen
kajak
Skal i
sommerfolderen
mountainbike
Skal i
sommerfolderen

Løbeklub
øvede
Løbeklub
nybegyndere

Skal i
sommerfolderen
Skal med i
sommerfolderen

3 trænere
3 trænere
Martin

Hanne/Dorthe
Joan? Lone?

Starttidspunkt
dato og tid
Er i gang

To do

Tine afklarer
med Ole, om
Ny opstartsdato holdet
ved evt
fortsætter til
sommerhold
sommer og/eller
kombineres evt
med udendørs
aktiviteter
Er i gang
Lone afklarer,
Ny opstartsdato om holdet skal i
ved evt
sommerfolderen
sommerhold
løbende

Opstartsdato
skal besluttes
Opstartsdato
skal besluttes
Opstartsdato
skal besluttes

Opstartsdato
skal besluttes
Opstartsdato
skal besluttes

Standerhejsning
skal planlægges
Jane afklarer,
om Martin vil
køre holdet til
sommer (evt i
kombi med
Ole/rigtige
mænd?)

Lone afklarer
med Joan, om
hun vil træne
begynderhold i
Laven

Standerhejsning skal planlægges i Laven i forbindelse med vores opstart af kajak-aktiviteten.
Særligt kajak-møde er planlagt til mandag d. 20 kl. 19.30 hos Marianne Borne. Deltagere: de tre
trænere + Lone og Jane fra bestyrelsen.

4. Underskrift af dokumenter til bank og ansøgning om tilskud
Dokumenter underskrevet.
5. Vejledning til trænere og instruktører
Vi besluttede at udforme en kontrakt, der skitserer trænernes ansvar (listen over holdets
deltagere, aflysninger mm) og beskriver, hvor de kan henvende sig og få hjælp (f.eks. tekniske
udfordringer, manglende lys og varme, afklaring ift rollen som træner, mulighed for kurser mm)
6. Information, kommunikation og hjemmeside
Punktet er så omfattende, at vi valgte af aftale et separat møde for at aftale procedurer og strategi
for kommunikation og information. Torben (ansvarlig for hjemmesiden) skal være med til det
møde. Vi vil samle vores indsats på én facebookgruppe. I dag er der tre. Det skaber uklarhed.
7. Evt
Der var ingen punkter under evt.

Næste møde:
Kajakgruppen: mandag d. 20.marts kl. 19.30 hos Marianne Borne (kun dele af bestyrelsen
deltager)
Bestyrelsesmøde: tirsdag d. 21. marts kl. 17-19 hos Tine på Linåtoften 14.
Vigtigste punkt på dagsordenen er sommersæsonens infofolder og planlægning af
standerhejsningen i kajakafdelingen.

