Referat fra ITI Bestyrelsesmøde
d. 05.10.2015 kl. 19.30 hos Mads Næblerød

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

Agenda:
∙
Økonomi

∙
Status


og regnskab – Jens

på antal af tilmeldte gymnaster  revision af medlemsliste ?

∙
Hjemmeside


– opbygning og indhold – Marianne/Alle

∙
Medlemsblad

∙
Uffe


– MajBritt

bliver 80 år den 7 oktober ! – actions ?

∙
Planlægning/invitation


til julefrokost onsdag den 18/11 – Søren/alle

∙
Diverse


Referat:
● Økonomi og regnskab – Jens
Der er mange, der mangler at betale kontingent.
Vi opfordrer til, at de manglende betaler snarest.
Jens kommer med slipper med kontonummeret, som vi uddeler i morgen.
Der er pt. 49.000 kr på bankkontoen.

● Status på antal af tilmeldte gymnaster  revision af medlemsliste
Dameholdet har mistet 8 af de nye medlemmer fra sidste sæson – det er kommet
2 nye medlemmer i år. Der er nu 23 medlemmer.Herreholdet har ikke haft frafald
– der er kommet 2 nye medlemmer. Der er nu 23 medlemmer
Marianne reviderer medlemslisten.

● Hjemmeside – opbygning og indhold – Marianne/Alle
Marianne præsenterede det 1. oplæg til hjemmesiden.
Der var tilfredshed med designet.
Der blev valgt farver og overskrifter
Marianne og Mikkel arbejder videre med hjemmesiden – når næste version er klar
gives besked pr mail, så bestyrelsen kan kigge på den og komme med nye forslag
og ideer.

Mikkel sejller nu indtil midten af november, så ha’ tålmodighed!
● Medlemsblad – MajBritt
Næste blad udkommer sandsynligvis i februar, medmindre der dukker noget vigtigt
op.
Husk at skrive lukkedage i fremtidige blade.
Der skal kigges på bladets bagside – der er forskellige fejl. MajBritt kontakter
Uffe.

● Uffe bliver 80 år den 7 oktober ! – actions ?
MajBritt tager derud med gave (500 kr + en buket blomster)
● Planlægning/invitation til julefrokost onsdag den 18/11 –
Søren/alle
Søren laver en indbydelse, der udsendes som mail af Marianne
Marianne laver mailliste og sender til bestyrelsen.
I 2016 er julefrokosten onsdag d. 23. nov.
Juleafslutningen er d. 15. december
Gymnastikken er aflyst d. 22.12. og 29.12. 2015 og d.16.02., 22.03. og 12.04.2016
● Diverse – herunder dato for næste møder:
Kommende bestyrelsesmøder: d.11.01. og 04.04.2016
Generalforsamling: d. 27.04.2016
Mads undersøger om vi kan tilbyde førstehjælpsundervisning evt. d. 12.04., hvor
der er aflyst i salen – kan vi låne et andet lokale
Næste møde: onsdag d. 11.01.2016 kl 19.30 hos Mads
D. 09.10.2015
Referent: Marianne Rise

