Referat fra ITI Bestyrelsesmøde
d. 14.01.2015 kl. 19.30 hos Mads Næblerød

Deltagere:
Mads Næblerød, Søren Sørensen, Jens Nielsen, MajBritt Steffensen,
Ole Emil Rasmussen og Marianne Rise

Agenda:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Økonomi og regnskab – Jens
Fremlæggelse og tilretning af medlemsliste  Marianne
95 års jubilæet, beslutning vedr. dato, deltagekreds, og diskussion og forslag til
sted og indhold – Mads
Hjemmeside – opbygning og indhold – Alle
Fremlæggelse og færdiggørelse af Ølliste – Ole
Medlemsblad – MajBritt
Idrætsmærker – Søren
Planlæg generalforsamling ?
Diverse – herunder dato for næste møde

Referat:
●

Økonomi og regnskab – Jens:
Likviditeten p.t.: 72.881,34 kr

●

Fremlæggelse og tilretning af medlemsliste – Marianne
Vi har 46 betalende medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 passive
medlemmer (Svend, Uffe og Benny).
Medlemslisten er rettet til.

●

95 års jubilæet, beslutning vedr. dato, deltagekreds, og diskussion og
forslag til sted og indhold – Mads:
Jubilæumsfesten afholdes lørdag d. 21.03.2015 –
alternative datoer er: fredag d. 20.03. og lørdag d. 14.03.
Forslag til steder for afholdelse af festen: ”Josty” el ”Allégade 10”
Mads undersøger mulighederne og bestiller.

Det besluttes, at festen kun er for medlemmer – 
uden
ledsagere, da vi skal have
mulighed for at lære hinanden at kende.
Vi fastholder det gamle princip, at deltagerprisen = antal jubilæumsår = 95 kr.
Ole forfatter en indbydelse fra Betyrelsen, 
som sendes ud med
Medlemsbladet i begyndelsen af februar.
●

Hjemmeside – opbygning og indhold – Alle:
Opbygning a’la ”Ballerup gymnastikforening”.
Skal bl.a. indeholde:
Information
Historie
Medlemnyt
Aktivitetskalender
Et sted for bestyrelsen – med log in, hvor der bl.a, kan ligge medlemslister og
referater fra bestyrelsesmøder.
Der skal være fotos fra vores forskellige aktiviteter – 
MajBritt sender fotos til
Marianne.
Marianne og søn arbejder på et forslag.

●

Fremlæggelse og færdiggørelse af Ølliste – Ole:
”Forfriskningslisten” blev gennemgået og godkendt med mindre rettelser.

●

Medlemsblad – MajBritt:
MajBritt har sendt materiale fra damerne til Uffe.
Han vil også gerne have noget fra herrerne – 
Mads sender.
Info om Generalforsamlingen d. 22.04.2015 kl 19  husk at der er tilmelding
senest tirsdag d. 7. april.
Info om Idrætsmærket, træningen på Stadion og afslutningen med 8 km gang,
20 km cykling og lidt godt til hals og gane.
Indbydelse til Jubilæumsfesten.
Medlemsbladet skal gerne komme i begyndelsen af februar – af hensyn til
tilmelding til festen.

●

Idrætsmærker – Søren:

Idrætsmærkerne uddeles til Generalforsamlingen.
Prisen for Idrætsmærket stiger i 2015 til 60 kr.
●

Planlæg generalforsamling:
Generalforsamling afholdes d. 22.04.2015 kl 19 evt. hos Mads.
Der skal være tilmelding senest tirsdag d. 7. april – hvis vi bliver mange, kan vi
ikke være hos Mads.
Søren undersøger, om vi kan være i Kedelhallen.
Eller vi kan evt. være i et lokale på skolen.

●

Diverse – herunder dato for næste møde:
Næste møde: onsdag d. 11.03.2015

D. 18.01.2015
Referent: Marianne Rise

kl 19.30 hos Mads

