
 

Bestyrelsesmøde 

tirsdag d. 17. marts 2015 

Afbud: Jesper og Jytte (Steffen Hack afløser) 

Kira:  Kira opfordrede alle afdelinger til at lave en aktivitet til Store 

 Legedag d. 30. maj.  

 Al hjælp modtages med kyshånd. 

 Tilbagemelding med aktiviteter senest ugen efter påske 

 Mail: storelegedag2015@hotmail.com 

Formanden: Sportsloungen: Der er bevilget kr. 11 000 i tilskud fra Fritidsrådet. 

Kassereren: Pt. viser regnskabet et plus på kr. 104 000. 

 Der er pt. 914 aktivitetsmedlemmer. 

 Tilskuddet til flagalléen er betalt (kr. 5 000). Flagalléen bliver nu en 

 realitet. 

Fodbold: Har 2 store arrangementer: Et i november og 3 bold stævnet, som for 3 

 uger siden blev afviklet med succes og fuld aktivitet i 6 timer. 

 Det er aftalt, at der må bruges en bane ved hallen. Sammen med 

 halinspektøren er der lavet regler. Fodboldafdelingen er meget tilfreds 

 med aftalen, som især er til glæde for de små. 

 Kommunen renoverer banen ved Hundklem. 

 Efter generalforsamlingen er der 7 i bestyrelsen. 

Håndbold: Intet. 

Gymnastik: Ved generalforsamlingen er der valgt et nyt medlem i bestyrelsen 

 Har opvisning lørdag. 
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 Er ved at forberede næste sæson. Trænere stopper, fordi holdene er 

 for store. Til næste sæson planlægges med mindre holdstørrelser, som 

 så medfører behov for flere haltimer. 

Badminton: Ved generalforsamlingen trådte et medlem ud, så der nu kun er tre i 

 udvalget. 

 Begge ungdomstrænere er stoppet. Der kigges efter nye. 

 Er så småt ved at lukke ned for sæsonen. 

Tennis: Har nu 8 medlemmer i udvalget mod 6 før.  

 Sæsonen starter op nu. Halpersonalet er begyndt at klargøre banerne. 

Volley.: Det kører derud af. 

Petanque: To har været til aktivitetsmøde i Hjordkær. 

 Den nye sæson startede i går. 

 Spilledage og en plakat er lagt ind på hjemmesiden. 

 Deltager i turnering i Søgård d. 6. april. 

Løb: Planlægger løbet i forbindelse med Løjterlig lørdag. Der er åbnet for 

 tilmelding. Børnehaven, skolen og Genner skole stiller med deltagere. 

Støtteforeningen: Efterlyser opråbere. 

Evt.: Der planlægges en arbejdslørdag i hallen d. 25. april. Der skal males, 

 renoveres mm. Der sendes mail ud. 

 

 Næste møde er tirsdag d. 14. april kl. 19.00 

 

Referat: Henning 


