Dagsorden/Referat
Udarbejdet den: 03.02.2015
Emne: FB møde

Projekt:

Mødedato: 25.01.2015

Sted: Vejle Idrætshøjskole

Ordstyrer: Bo

Referent: Carlo

Deltagere:
Bo, Kasper, Michael, Mikkel, Lars, Jens og
Carlo.

Fraværende:
Jonas

Dagsorden:

Bestyrelsesmøde søndag, den 25/1 kl. 10.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat af mødet d. 1/12-14: Carlo
Orientering fra DIF (herunder politisk program og kongres) Bo
Orientering fra kontoret: Carlo
Økonomi (nyt i forhold til fremsendte?): Carlo
FM’er: Michael
Rep.møde: Jens
EM’er: Michael
Eventuelt
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Referat:

Mødet blev afviklet uden indledning.
1. Godkendelse af referat af mødet d. 1/12-14: Carlo
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra DIF (herunder politisk program og kongres) Bo
Input fra formandsmøde i DIF. Holdsport har det generelt svært,
ufleksible træningstider er et problem, hvorimod de individuelle
idrætsgrene er i udvikling.
Vi skal kigge på denne tendens i forhold til vores foreninger og hjælpe
dem i processen.
Skolereformen er også en udfordring for en del foreninger og vi holder
øje med den tendens.
3. Orientering fra kontoret: Carlo
Sommerens kursustilbud er på vej på gaden og i de kommende måneder
vil der være stort fokus på dem. Derudover er der meget arbejde i at
klargøre indberetning af fordelingsnøgle aktiviteter 2014 til DIF.
FM fodbold aflysning skal kommunikeres ud. Oliver følger planen.
Oliver Tour workshop er netop afholdt og selve oplægget afventes ultimo
februar.
4. Økonomi (nyt i forhold til fremsendte?): Carlo
Intet nyt. Jens tager fat i Evan vedr. fortsat lodseddelsalg i 2015.
Efterfølgende har Evan sagt ja, og tager initiativ til opstart.
5. FM’er: Michael
1/2 · Bordtennis kval til FM · Snejbjerg.
26/2 · Gymnastik · Hellebjerg.
27/2-1/3 · Badminton · Nr. Nissum.
16/4 · Volleyball · Ikast.
11-12/4 · Håndbold · Ålestrup.
18-19/4 · Håndbold · Ikast · ungdom.
Medlemmer af FB deltager i alle disse stævner.
6. Rep. Møde d. 25/4: Jens
3 mdr. indkaldelse er sendt ud. Der skal findes kandidater til følgende
pokaler; Rounborg, ungdomsleder, leder og initiativ. I den næste
varsling opfordrer vi foreningerne til at komme med input.
Kasper sørger for præst.
Repræsentantskabet er med på næste dagsorden som særskilt punkt.
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7. EM’er: Michael
EM i Volley er sendt videre til Bedsted. De forventes at stille med 2 hold,
en træner og med ca. 25 mand til Makedonien (28.-31. maj).
Håndbold: 2 ungdomshold d. 10-13/9 i Stuttgart. Michael koordinerer.
Bordtennis afholdes først i 2016.

8. Eventuelt
Der er afholdt møde med Hellebjerg. Michael og Carlo deltog.
Hellebjerg har ikke store problemer med elevsøgninger. De er rigtig
glade for Hellebjerg First og starter en pige Fitnesslinje op. Derudover er
de i gang med at lave en Lokalplan.
Repræsentanter i Vesterbølle: Mikkel er parat til at deltage, men vi skal
have tjekket op på de nuværende. Mikkel og Bo koordinerer og svarer.
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