IReferat 19.04.21
Godkendelse referat - ok
Godkendelse dagsorden - ok
Bordet rundt
Henrik: børneattester skal indhentes til 10 idrætsgrene, vi skal sikre at alle får sendt ind. Foreslår, at når
han modtager lister fra udvalg, sendes listen til kontaktpersoner i bestyrelsen, som godkender listen.
Jan: årsberetningen fra gymnastikudvalget er på trapperne. Formanden for motionsudvalget har trukket
sig, der skal findes en ny. Gymnastik vil gerne afholde pop-up begivenheder, hvilket der er fuld
opbakningen til.
Søren: squash har forespurgt om et samarbejde omkring kontingent for squash + padle, som skal starte i
Ribe. Kunne måske tiltrække flere folk i til squash. Spændende idé, som bestyrelsen ikke er afvisende
overfor, dog er der nogle udfordringer ift fx kontinget.
Ditte: kunne godt bruge hjælp til at opdatere hjemmesiden, få en til at gøre det, som interesserer sig for
det. Den kunne godt trænge til et facelift, så den er både mere informativ og spændende at se på. Kan
bruges til at komme ud med budskaber.
Conventus er stort set opdateret.
Jan M: der har været en klage over lyset på boldbanen fra en beboer, kommunen har overtaget sagen som
skulle være lukket.
Økonomi
Regnskab er sendt rundt, inklusiv ”rettesnorsregnskab”. Viser et underskud på 26.000 sidste år, hvilket må
siges at være flot, årets omstændigheder taget i betragtning. (Corona har betydet væsentlig nedgang i
indtægter fra fx banko og byfest). Indstilles til generalforsamling.
Ved spørgsmål/kommentarer omkring den økonomiske struktur er spørgsmål til Henrik velkomne.
Foreningen er økonomisk solid. Evt. plads til investeringer.
Hvis udvalgene ønsker dyrere indkøb, skal de indhente tilbud og sende ind til bestyrelsen, så der kan søges
fonde. Relativt gode chancer for fx den kommunale fritidsfond.
Forslag til det fremadrettede bestyrelsesarbejde v. Ditte
Der bør afholdes fysisk møde snarest muligt (restriktioner).
Ditte kunne godt tænke sig at komme væk fra diskussionerne omkring hvad der sker i de enkelte udvslg og
mere over på at tale om foreningen som helhed.
Har et par forslag: tidligere har været brugt årshjul, dette behøver ikke være præcist sådan, men gerne en
bedre struktur og mere fremadrettede tanker omkring foreningens fremtid/vision. Fokuspunkter.
Gang i mere samarbejde med både KAC, mere synlighed for udvalg – både bestyrelsen skal vide, hvem
sidder i udvalg og udvalgene skal vide, hvem der er kontakt i bestyrelsen. Mere én enhed fremfor små

opdelte. Lære mere af hinanden og sparre. Man kunne evt. have et årligt fællesmøde, og vi vilopfordre til
deltagelse i generalforsamling for udvalg.
Jan: vi kunne godt være bedre til at informere om arbejdet i bestyrelsen, evt. på sociale medier.
Henrik: fokus på samarbejde med andre foreninger i lokalområdet også, for eksempel v. byfesten – den
kunne lige så godt være en fælles begivenhed m. fx beboerforeningerne i området. Komme mere rundt til
fx DGI, Esbjerg Boldklub mv. Støtte op om at udvalgene arbejder sammen og hjælper hinanden.
Bestyrelsen vil melde ud på sociale medier, at der er formandsskifte under vejs, at der pt køres parløb i
perioden indtil det er muligt at afholde generalforsamling, og at det er planen, såfremt Ditte genvælges, at
hun skal være formand.
Evt.
Stafet 2020 løber af stablen d. 27. maj i virtuel form. Man køber adgang og får en genforeningskop, ikke til
et enkelt event, men kan deltage i alle events indtil slutningen i juni. Karina og Ditte laver en gå/løberute i
området, borgmesteren kommer ud og holder tale og underskriver depechen. Depechen skal løbes til
Skibelund krat, der skal findes frivillige.
Sigurd Barret kommer d. 27 maj og laver underholdning på skolen. Pt. Planer om udendørs koncert. Fortsat
støtte fra Esbjerg Kommune.
Nyt møde: d. 17. maj kl. 19:30
Til dagsordenen: Planlægning af generalforsamling.

