Referat, bestyrelsesmøde d. 3. Juni
Dagsorden + referat: godkendt

Bordet rundt:
Håndbold:
Dame senior udendørs træning er startet.
Der skal kridtes en bane op til mere håndboldrelateret fra på tirsdag, minus forsamlingsforbud
Ønsker at gå ind, hvis det regner.
Hallen er åben fra d. 8 det er muligt
Styr på trænere mv til næste sæson
Hjemmeside:
Sponsorer skal lægges ind, host firmaet vil lægge det op. Opbygningen udfordrende.
Kontingenter er oprettet og kørende.
Facebook: der er opslag på alle udvalgenes sider, der henviser til deres facebooksider
På den måde kan udvalg selv opdatere
Conventus:
Der kan tilføjes kontaktpersoner på hver enkelt aktivitet, så disse får besked når der fx betales
kontingent
Havefest:
40 grillpakker bestilt
Regner med 100-150 bestillinger
Ugeavisen vil gerne have billeder af borde
Der kommer opdateringer vedr fx bordpynt osv.
Bilbanko:
18 biler tilmeldt, 24 voksne + 8 børn

Præmier: der arbejdes på sagen
Strøm - status quo, der arbejdes på en løsning
Skrot Jern/metal:
Er solgt til anden side end normalt, vedkommende ville hente med det samme og sortere lidt mere
end
ellers, derfor er der givet en lidt lavere pris.
Der er repræsentantskabsmøde i hallen d. 16. Juni, to er på valg.
Karina er repræsentant for HIF
Fodbold:
Ungdom plus senior træning med corona regler, kører okay trods udfordringer
Gymnastik:
Kører udendørs hold med fin opbakning
Økonomi:
Der er søgt hjælpepakker, der er ikke kommet svar. Der er søgt om 256 millioner, der er 44 i puljen.
HIF har fået 30.000 af hallen, kompensation for lokaleleje der ikke er blevet brugt i coronatiden.
Der er en dialog i gang med kommunen, omkring evt tilskud til de 9% der betales til hallen. Ca. 1518.000 for HIF. Fx SEPE har fået tilskud, men dette gives åbenbart ikke til selvejende foreninger.
Jan og Henrik har stillet spørgsmålstegn ved denne forskelsbehandling.
Fodbold ungdom ønsker et skriv ved opkrævning af kontingent både første, rykker og 3 rykker,
fastprocedure/regler. Man skal muligvis lære af de øvrige sportsgrene og være mere opsøgende ift
manglende betaling.
Eventuelt
Halfordeling deadline d. 1.juni:
Lidt ændringer, fordelt efter de forskelliges ønsker.
Fodbold kunne måske ønske sig tid torsdag, hvis gymnastik kan være i salen. Ellers mandag og
fredag
E-sport har ikke meldt tilbage, Rikke kontakter dem for at høre, om de skal i gang med træning igen
fra d. 8. Juni hvis restriktioner omkring corona lempes. Har tidligere haft fredag aften.
Jubilæumsfest d. 26. September:

Vi tager en afstemning over mail, når der kommer nye retningslinjer omkring corona.
Julefrokost:
Karina kommer med forslag til nye datoer, evt i august

Næste møde: 12. August kl. 19:30

