
Referat fra ITI- Bestyrelsesmøde 
d. 03.10.2016 kl. 19.30 hos Mads Næblerød 

  
Deltagere:   Mads Næblerød, Søren Sørensen,  Maj-Britt Steffensen, Ole Emil 
Rasmussen, Jens Nielsen og Marianne Rise 
 
Agenda: 

● Økonomi og regnskab, status – Jens 

● Status på antal af tilmeldte gymnaster - revision af medlemsliste ? 

● Status og holdninger til træner-skift-supplering 

● Hjemmeside – mangler noget ? – hvor hyppigt er den blevet brugt osv – 

Marianne 

● Planlægning/invitation til julefrokost incl. udmelding af dato, booket ? – 

Søren/alle 

● Referat af Sørens deltagelse i Formandsmøde i FIU – Søren 

● Forfriskningsliste 

● Nyt Bookingsystem til Sal mm. = ‘Interbook’ erstattes af ‘Aktiv 

Frederiksberg’ og skal anvendes til sæsonen 2017/18 ?? 

● Andet (DGI’s Onlinekurser mv, næste møde) 

 
Økonomi og regnskab: v/Jens 

Jens gennemgik regnskabet  
Likviditeten er ca 65.000 kr 
Der er 21 medlemmer, som pt har betalt kontingent. 
 

Medlemsliste: 
Der er 21 aktive damer. 
Der er nok ca 23 aktive herrer 
 

Træner: 
Vi er glade at være dækket ind med trænere - Yves, Julie og Lasse. 
Vi evaluerer løbende.  
 

Hjemmeside v/Marianne 
Hjemmesiden blev gennemgået. 
Kalenderen skal have et bedre design. 
Log-in-ikonet på forsiden skal ændres fra tre vandrette streger til en lås. 
TI’eren-siden: hvad skal vi bruge den til fremover? 
Galleriet er ikke klar endnu. 
Der er stadig nogle medlemmer, som ikke har været logget ind. 

 
Julefrokost: v/ Søren 

På Café Samsø onsdag d. 23.nov. kl. 18. 
Egenbetaling 300 kr - foreningen betaler resten. 
 



Søren laver indbydelse - Marianne sender den ud på mail og lægger den på 
hjemmesiden. 

 
Referat fra FIU’s Formandsmøde i FIU: v/Søren 

Søren deltog og gav et referat af mødet - bl a vedr nye idrætsanlæg i 

kommunen. 

 
Forfriskningslisten: v/Ole 

Forfriskningslisten er populær. 
Bliver sendt som mail - fremover satses på, at den kan nøjes med at ligge på 
hjemmesiden. 

 
Nyt bookingsystem til salen: 

Mads og Søren sætter sig sammen og booker til foråret. 
 
Andet: 

Vi får idrætsmærker til juleafslutningen. 
 
Næste bestyrelsesmøde:  Den 16. januar 2017 hos Mads 
 
D. 06.10.2016 
  
Referent: Marianne 
 
 


