Referat fra ITI Bestyrelsesmøde
d. 04.04.2016 kl. 19.30 hos Mads Næblerød
Deltagere:

Mads Næblerød, Søren Sørensen, MajBritt Steffensen,
Jens Nielsen og Marianne Rise

Afbud:
Ole Emil Rasmussen

Agenda:
● Fremlæggelse af regnskabsudkast 2015 fra Jens – husk Interne revisorer’s mulighed for
gennemgang
● Planlægning af generalforsamling den 27 april (tilmeldinger, smørrebrød, øl & sodavand,
småkager m.v. – Alle
● Hjemmeside – status på færdiggørelse og autorisationer – Marianne
● Medlemsblad kontra Hjemmeside – hvornår skal vi gå i luften med elektronisk
Medlemsblad ?  Marianne/MajBritt/alle
● Referat fra FIU’s generalforsamling den 31/3 – Jens deltog og informerer
● Forfriskningslisten – Ole
● Diverse, herunder reminder til alle i morgen på Førstehjælpskursus hos Søren den 12
april, samt forslag om gåtur ved atletik fra Eva.

Økonomi og regnskab:
Jens gennemgik regnskabet  regnskabet er præget af dårlig kursudvikling og
udgift til jubilæumsfesten på Josty.
Jens kontakter revisorerne for gennemgang af regnskabet inden
generalforsamlingen..
Generalforsamling:
Tilmeldingsfrist er d. 12.04.
Indkaldelsen står i bladet  der reklameres ikke yderliger.
Marianne bestiller smørrebrød, når vi kender deltagerantallet og henter det.
Søren køber øl og vand.
Vi skal bruge en dirigent  herrerne finder en.
Mads laver en beretning.
Søren uddeler idrætsmærker.
Hjemmeside, status på indhold samt autorisationer, 
v/Marianne
Hjemmesiden blev gennemgået.
Foreningens love skal lægges ind som et link på ITIsiden.
Foreningens CVRnr og bankkontonr skal stå på ITIsiden
Kalenderen skal have et bedre design.
Loginikonet på forsiden skal ændres fra tre vandrette streger til en lås.
TI’eren  bladene mangler at blive lagt ind.
Galleriet er ikke klar endnu  MajBritt sender flere fotos til Marianne.
Der er stadig nogle medlemmer, som ikke har været logget ind.

Medlemsblad kontra Hjemmeside
v/MajBritt

:
:

Bladet udgår  informationer vil fremover kunne ses på hjemmesiden.
Under “TI’eren” på hjemmesiden vil blive lagt aktuelle fotos og historier fra
arrangementer som jule og sæsonafslutning.

Referat fra FIU’s generalforsamling den 31/3:
Jens deltog og gav et referat af mødet.
Forfriskningslisten:
Forfriskningslisten ligger på hjemmesiden.
Diverse:
Førstehjælpskursus d. 12.04.v/ Lise Strømvig i Sørens lokaler på
Ndr. Fasanvej 43.
Marianne køber 3 flasker god rødvin og et gavekort på 1000 kr til REMA 1000
Eva har spurgt om de, der ikke har lyst til at tage Idrætsmærket, kan mødes
om tirsdagen på samme tidspunkt og i stedet gå en rask tur  samt deltage i
afslutningen.
Mads svarer Eva, at det kan de godt.
Alle, som deltager i forårstræning eller gåtur, betaler 60 kr (uanset om de får
Idrætsmærket).
Næste bestyrelsesmøde: 
Den 3. okt. 2016 hos Mads
D. 11.04.2016
Referent
: Marianne

