
Referat fra ITI- Bestyrelsesmøde 
d. 21.03.2018 kl. 19.30 hos Mads Næblerød 

 
Deltagere:   Mads Næblerød, Søren Sørensen,  Maj-Britt Steffensen,  

Jens Nielsen, Ole Emil Rasmussen og Marianne Rise 
Afbud:  

● Fremlæggelse af regnskabs-udkast med henblik på årsregnskab til 
fremlæggelse på Generalforsamlingen – Jens 

● Planlægning af generalforsamling incl. dato, udmelding og indkøb – alle 
● Træner-status/situation incl.  – Alle 
● Atletik-sæson incl. afvikling – Alle 
● Hjemmesiden – status – Marianne 
● Medlemsstatus – alle  
● Forfriskningslisten – Ole 
● Eventuelt – alle 

 
 

1. Fremlæggelse af regnskabs-udkast med henblik på årsregnskab til 
fremlæggelse på Generalforsamlingen – Jens: 
Resultatet for 2017 er 0 kr 
Der er udbytter for 12607.83 kr 
Kassebeholdning på 70.000 kr 
Jens laver et årsregnskab og  kontakter John og Mogens i god tid, til at 
revidere regnskabet 14 dage inden generalforsamlingen. 

 
2. Planlægning af generalforsamling incl. dato, udmelding og indkøb – alle: 

Dato:  Onsdag d 25. april kl 19.00 hos Mads 
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen laves af Mads og sendes ud 
på mail og lægges på hjemmesiden af Marianne. 
Husk tilmelding senest? 
Marianne bestiller og henter smørrebrød hos Slagter Jens. 
Søren køber øl og vand. 
Marianne spørger Jan, om han vil være dirigent igen i år. 
 

3. Træner-status/situation incl. kommende år – Alle: 
Stor tilfredshed med Linnea på begge hold. 
Mads tager kontakt til Linnea for at høre, om hun vil være vores træner igen i 
sæson 2018/2019. 
Trænerlønnen forbliver uændret i 2018/2019. 

 
4. Atletik-sæson incl. afvikling – Alle: 

Der bliver mulighed for at afvikle formprøver de to sidste gange i april. 
 

5. Hjemmesiden – status – Marianne: 
Vi skal have et nyt program til billeder - det bliver i løbet af foråret. 
 

6. Medlemsstatus – alle: 



Der er 16 aktive damer. 
 
Der er 22 aktive herrer. 
Vi kan godt være flere på begge hold. 
 

7. Forfriskningslisten – Ole: 
Der laves ny liste til efteråret. 

 
8. Eventuelt – alle: Intet 
9. Næste møde: mandag d 1. okt 2018 kl 19.30 

 
 
D. 21.03.18 
  
Referent: Marianne 
 
 

 


