Referat, bestyrelsesmøde d. 1. marts 2021 kl. 19:30
Deltagere: Jan Mortensen, Jan Vestergaard, Henrik Bro Lund, Søren Andreasen, Karina Kjærgaard, Ditte Riis
Hansen, Rikke P. Lolk
Referat
Dagsorden
Bordet rundt
-

-

Tennis starter 1. april, der er købt lidt til lejligheden
Byfest – aflyst grundet covid 19 usikkerhed. Der kommer muligvis pop-up arrangement en enkelt
dag, hvis restriktionerne tillader det
Mundbind forventes at blive leveret i indeværende uge. Der fordeles et antal mundbind der passer
til de respektive udvalg, bestyrelsen kan evt. køre ud med dem.
Håndbold: kræves der separat/betaling af kontingent tilmelding til udendørs træning? De
nuværende medlemmer kan deltage, blot forsamlingsloftet på 25 udendørs overholdes. Muligvis
mere aktivitet på børnesiden. God ide at skrive alle deltagere op hver gang med henblik på evt.
smittesporing.
Håndboldudvalget vil gerne afprøve ”Min forening” app (minder om holdsport) til at holde styr på
diverse sportsgrene i foreningsregi. Appen er gratis, men dog med en annonce. Man skal oprette
sig som bruger og både trænere, spillere og forældre kan anvende den til fx betaling af kontingent,
tilmelding til kampe, arrangere kørsel mv. En bruger kan tilmeldes flere sportsgrene.
Kompatibel med både Conventus og Mobile Pay. Det skal sikres, at alle oplysninger registreres
rigtigt ift. Conventus. Kan evt bruges som subsitut til de mange facebook sider/grupper.
Bestyrelsen er enige om, at det kunne være optimalt med en fælles platform, som alle sportsgrene
bruger og det er fint, at håndbold prøver det af for at vurdere, om appen kan bruges til hele
foreningen.
Henvendelse e-sport fra red bull angående et sponsorat
Foldbold u15 træning startet 1.3 og både dame og herre senior starter 2.3. Ungdom endnu ikke
startet, fortsat udfordringer på udvalg.
Banko stadig lukket
Krolf kommer i gang.

Økonomi
-

KAC tildeler HIF de 9% i difference, der er i timelejen i forhold til det tilskud, der gives af
kommunen.
Regnskabet ikke endeligt klar, sendes på mail så snart det er.

Evt.
-

Foreløbigt forventes det, at generalforsamlingen kan afholdes i april, men intet er endnu sikkert.
DGI har en supergejst-spreder pris, dette har Ditte nomineret gymnastikudvalget til. Jan V. har
nomineret Louise B. fra gymnastik. Præmien er 5000.

Næste møde: d. 7. april kl. 19:30

