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Nyt fra Halinspektøren, Jens
Nyt fra Økonomi, Birte
Nyt fra Udvalgene, Ann
Nyt fra knæk-cancer festudvalget, Ann
Status byfest incl. Sponsorløb, Søren/Birte
Sponsor håndtering, Morten
Senior gymnastik, Alle
Ombygning af Motion/Hal, Morten
Tilbagekøb af anlæg, Morten
Kiosk skilte, Jakob
Klubfrivillig status, Jakob/Ann
Tennisbane status, Søren
Genvalg næste år, Alle
Evt. Opdatering af hjemmeside

Referat:
1: Trods meget vand er der ikke kommet noget ind i hallen. Kloakkerne har svært ved at følge med.
Blødgøringsanlægget ser ud til at virke. Der er etableret bane til kortbanehåndbold, Søren kommer og fjerne
hjul.
Der kom små forbedringsforslag til ledergruppen og udvalgene. Der ønskes mere kommunikation som
opstart, halfordelinger og renovering. Det er uforståelig hvorfor der ikke er en plan for renoveringen af
motioncentret. Der kommer hal-inspektørmøde.
2: Der blev redegjort for økonomien, hvilket ser ok ud sammenlignet med samme tid sidste år.
3: Intet nyt. Det aftales at Ann kontakter gymnastik udvalget og minder dem om at når man starter op skal
Jens kontaktes rettidigt. Der blev snakket om ’belønninger’ for frivillighed skal ensrettet.
4: Der var møde 25/08, der er lagt et fornuftigt budget. Det er tanken at der skal være livemusik og
underholdning. Der er ambitiøs planlægning.
5: Der forventes et pænt overskud. Byfesten vurderes som en succes. Godt med underholdning og mange
positive tilbagemeldinger.
6: Til en orientering oprettes der Excelark, nye kontakt-templates og bedre beskrivelser for at gøre
kommunikation mere tydeligt.
7: Der har været 18 til senior gymnastik opstart, hvilket vurderes som meget positivt.
8: Se punkt 14. Der forventes besked fra kommunen at medio oktober om der kan bevilges penge til første

etape af ombygningerne.
9: Se punkt 14.
10: Sponsorafdelingen er i kontakt med Salling bank om de have deres navn på de nye kiosk skilte.
11: Der er allerede 7 frivillige. Der kommer flere og varierende opslag for at trække flere til, primært på
facebook. Yderligere kommer der lidt plakater.
12: Det er på møde i skolen 26/08 om de vil være med.
13: Morten har meddelt at han trækker sig fra ledergruppen ved næste valg. Jakob er tvivlsom.
14. Der blev redegjort for højttaler historie. Og der blev ønsket en opdatering af planlægning af renoveringen
af bygningen.
Morten kontakter Jesper K vedr. kontakt person til senior-fodbold, og der er skal tages en snak vedr.
kontingent.
Der ønskes fra motionscenteret deres eget logo, men fra ledelsesgruppen mener man at det er bedre med ét
fælles logo af reklamehensyn.
Der snakkes om nye måltavler, Jens spørges om han vil få priser fra A-sport.
Senior håndbold holder møde 27/08 om hvad de kan gøre for at skaffe spillere.
Hjemmesiden skal opdateres mht. kontakter.

