Bestyrelsesmøde
tirsdag d. 10. februar 2015
Afbud: Tina, Mogens, Ole og Fodbold
Formanden: Ansøgning om kr. 25 000 til den nye ”Sportslounge” sendt til Aabenraa
Fritidsråd afsendt.
Formanden og sekretæren deltog i kommunens nytårsreception.
Emmelie Krag Adolfsen har indvilliget i at lave klubbladet. Har lavet
første blad meget tilfredsstillende.
Aabenraa Fritidsråd afholder repræsentantskabsmøde d. 17. 2.
Formanden deltager.
Der efterlyses en afløser for næstformanden Mogens Ravn. Samtidig bør
der påtænkes en afløser for formanden, som har meldt, at han går af ved
hans næste valg (2016). Afløserne skal kunne køre parløb.
Sekretæren stopper også ved hans næste valg (2016).
Kassereren: Regnskabet viser pr. 31. 12. 2014 et minus på kr. 97 000.
Januarregnskabet viser et plus på kr. 65 000.
Budgettet er ved at være klar.
Fodbold:

Der afventes fra generalforsamlingen afholdt d. 26. jan.

Håndbold: Har afholdt håndboldweekend i Agerskov for børne- og ungdomsspillere.
Gymnastik: Der mangler folk til udvalget!
Det giver frustrationer, at flere af holdene er for store, men pga
manglende trænere kan holdene ikke deles.
35 medlemmer har været med DGI Aabenraaegnen i Agerskov.
Badminton: Herrehold blev hhv. nr. 1 og 2.
Afholder klubmesterskab d. 22. marts.
Ny børnetræner søges, da Kim Knudsen stopper til næste sæson.
Tennis og volley: Intet.
Petanque: Har indkaldt til generalforsamling d. 23. 2.

Der mangler en afløser for Helga J., da hun har været en aktiv del af
afdelingen.
Modtaget diverse invitationer.
Lørdag d. 19. 9. er afdelingen vært for 4 mands sønderjysk turnering.
Løb:

Intet.

Støtteforeningen: Der deltager 100-110 spillere pr. gang.
Vedr. Flagallé: Forslag om at Løjt IF giver et tilskud. Bestyrelsen acc. et
forslag på kr. 5 000. I alt koster alléen kr. 75 000.
Kulturnat: Der afholdes møde d. 17. 2. Mogens spørges om deltagelse. Formanden er
forhindret i deltagelse.
Evt.:

20. januar afgik æresmedlem Helga Jørgensen ved døden (76 år).
Der er et ønske om, at der afholdes et forventningsmøde med formanden
for LLI, halpersonalet og repræsentanter for hver afdeling.
Der er mulighed for at udsende nyhedsmails via Klubmodul. Kan vælges fra
af medlemmer.

Obs! Næste møde er tirsdag d. 17. marts kl. 19.00 (samme
dato som hovedgeneralforsamling).
Ref. Henning

