Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset.
Afbud fra Elisa og Thomas.
Peter fortalte om flytningen af ældreidræt fra onsdag til torsdag, det har skabt en del polimik, og de 2
gange vi har haft det i år, har der været ca. 10 deltagere færre.
Dorrit skrev adressen ned på Bager Sofus, hvor der skal hente fastelavnsboller. Der blev aftalt at vi mødes
kl. 12.30 i hallen og gør klar. Peter laver plakater til ophængning i denne uge. Plakaten bliver også sendt til
Charlotte så den bliver lagt ind på facebook siden.
Årsmødet bliver den 17. februar kl. 19.00 vi mødes spisning kl. 17.00 i klubhuset. Peter bestiller mad og I
skal tilmelde jer til Dorrit inden den 13. februar.
Dorrit fortalte at der var ca. 30.000,- kr. i overskud for 2014.
Charlotte fortalte at der var søgt en pulje som kan bruges til uddannelse af Lasse som parkour instruktør.
Anders fra Ungeafdelingen har givet tilsagn om at de vil betale for dette.
Der skal 28 børn og 5 instruktører til Århus på weekend hos Flying Superkids træningscenter. Der bliver kørt
i egne biler.
Der skal være gymnastikopvisning den 28. marts og det bliver som sidste år kun os selv som sidste år. Vi
slutter af med spisning i klubhuset efter opvisningen.
Charlotte har ønske om en ny letvægtsrullemadras og en ny lille træplint, Peter har aftalt med inspektøren
for Norskolen og vi laver et møde hvor vi taler om at skolen deltager i betalingen af denne.
Der var intet nyt fra Selvforsvar, de har ikke noget hold til opvisningen.
Der har været holdt ekstra trænermøde i juleferien, hvor der er lavet nye planer, som man har stor tiltro til
bliver godt. Man slutter sæsonen den 30. april i stedet for at fortsætte til sommerferien. Sif har meddelt at
hun fortsætter sæsonen ud, så man kommer til at mangle instruktører til næste år.
Ingrid kan ikke komme om torsdagen, så Ann Marie har overtaget de fleste af Ingrids opgaver.
Der er ikke de store problemer med kiosken, den største udgift i kioskregnskabet er til
fjernsynsprogrammerne.
Næste møde den 17. februar hvor vi starter med spisning inden årsmødet.
Danni vil gerne have at der bliver lavet ordensregler for klubhuset, der er nogle der ikke kan finde ud af at
man skal feje efter sig og tørre bordene af, hvis man har spist noget.

