Referat, bestyrelsesmøde mandag d. 24/10-16 i MOT-Multi
Til stede: Brian Petersen, Helle Søndergaard, Frederikke Hedegaard, Dorthe Pallesen
Referent: Dorthe Pallesen
1.

Telt salg: Det gamle Telt er blevet solgt vi fik 4100 for det, pengene bliver sat ind på kontoen.
Det er blevet hentet hos Hans Juul.

2.

Janderup telt laug: Vedtægterne og regnskaberne godkendes. Regnskaberne er rundsendt til
alle bestyrelsesmedlemmer til gennemsyn.

3.

Møde med Varde kommune ang. tilskud: Frederikke og Brian var til møde og fik styr på
tilskuddet og hvordan vi søger dette i 2017.

4.

Møde IFV Varde: Helle og Brian var til møde og fik en snak om, hvad vi forventer af klubhuset.

Det blev besluttet, at der indkaldes til borgermøde, hvor vi kan drøfte situationen. Dette bliver i
starten af 2017. Samtidig er der kommet besked fra kommunen om, at der bliver lagt nyt tag på
klubhuset i kommende fremtid.
5.

Generalforsamling: Brian er på valg og modtager genvalg. Derudover skal vi have en mere valgt
ind, da vi pt. mangler én.

6.

Træner samt hjælpetræner-lønninger: Vi skal have det til at være det samme, uanset hvilken
afdeling man er træner i. Helle tager kontakt med Sportmaster ang. en firmaaftale, så vi evt.
også kan købe trøjer til trænere i andre afdelinger. Det overvejes, at fra kommende sæson
stiger aflønningen af trænere/hjælpetrænere mod at frikontingentet bortfalder, da det er
besværligt at administrere dette.

7.
8.
9.

Dankort terminal: Brian undersøger nærmere ved banken, hvilke muligheder der er.

Vedtægterne: Vi skal have skrevet vedtægterne ind så vi har dem digitalt. Dorthe gør det.
Logo: Dorthe sender til Brian.

10. E-boks /nets/ CFR: Frederikke kontakter kommunen, da der er tvivl omkring vores e-boks.

11. Penge til Mot GU: Hvordan skaffer vi penge til foreningen? Det bliver foreslået og vedtaget, at vi
i starten af 2017 afholder et kræmmermarked i Varde Fritidscenter.

12. Nyt fra afdelingerne:
a.

Frisbee. 7 deltagere første gang. Det kører sæsonen ud uanset antal deltagere, da det
skal have lov til at komme i gang. Dejligt med en ny aktivitet i foreningen.

b.

Fodbold: Børnehold starter fredag d.28/10. To hold, hhv. U5 og U6-U7-U8. Der er

reklameret på forældreintra og på facebook. Seniorhold er der booket til, start i uge 43.
Dorthe kontakter Søren Jessen. Dameholdet er stadig aktivt og spiller kampe - ingen
træning.
c.

Svømning: På nuværende tidspunkt er der ca. 24 betalende familier 20 på familie + 4
på 2 personer og i alt ca. 90 svømmere. Det er stadig muligt at tilmelde sig ved at
kontakte Brian.
Det opleves dog, at der fra de aktive inviteres yderligere familiemedlemmer,
legekammerater og andre, som der ikke er betalt for ved sæsonstart, hvilket er
problematisk at administrere.

d.

Gymnastik: Der følges op på antal deltagere på holdene sidst i oktober. Der er dog
mangel på aktive på 13+spring i Tistrup, rytmepiger i Sig, samt 16+ i Mejls. Mange
deltagere på voksenholdene.

e.
f.

Badminton: 11 baner udlejede på gymnasiet samt 7 baner i MOT-Multi.
Håndbold: Holdet er blevet lukket ned.

13. Eventuelt. Boldpumpe mangler i redskabsrummet - løser sig nok, når skolens idræt flyttes ind i
hallen fra uge 43, da pumpen fra skuret, så følger med.

