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                                                                                                                  Hals 17.08.2009.
Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 12.08.09.

Tilstede: Preben Lindgren, Leon Strøm, Henning Frederiksen, Fodbold/ Brian G. Nielsen, Håndbold/ Maiken Sørensen, 
Badminton/ Inga Andersen.
Afbud: Conni Simonsen, Themba Jansson, Kent Holm. Gymnastik var fraværende uden afbud.

Preben bød velkommen til det første møde efter sommerferien.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra den 17.06.09
3. Orientering fra formanden.
4. Orientering ved Themba.
5. Nyt fra de sportslige ledere.
6. Økonomi ved Leon.
7. Hjemmeside ved Henning/Themba.
8. Lederfest og generalforsamling i februar 2010.
9. Eventuelt.
10. Næste møde/ ny mødekalender 2009 – 2010.

Ad.1. Dagsorden godkendt.

Ad.2. Referat godkendt.

Ad.3. Vi har haft møde med Hals Avis, Vi får et beløb fra Hals Avis til fordeling.
           Sponser gaverne fra Hals Avis skal søges gennem bestyrelsen. 
           Børneattester skal fornyes hvert år.

Ad.4. Der er kommet en mail fra Themba om status på cafeteriet

Ad.5. Maiken/håndbold oplyste at efter aftale med DHF, kommer håndboldkaravanen til Hals skole 
           den 25.08.09 i skoletiden.  Holder i aften møde med trænerne, næsten alt er på plads.
           Inga/ badminton, den 31.08 begynder motionister og ungdom den 02/09.
           Brian/ fodbold. Er startet igen. Mangler en træner til andet holdet, håber at det falder på 
           plads. Vi havde standerhejsning i søndags. Har lånt træningsdragter fra JI-Sport, så 
           forældrene kan bestille dragter , det var et stort ønske. Der bliver et nyt møde den 23.08 hvor 
           der igen kan bestilles træningsdragter og denne gang er der prislister med.
           Jeg skal finde en person som vil stå for salget af målaktier.

Ad.6. Leon udleverede en økonomisk oversigt.

Ad.7. Der var ønske om at få et kursus i at betjene hjemmesiden, www.halfs.dk  
          Det arbejdes der på. Hjemmesiden skal opdateres  af de forskellige udvalg.

Ad.8. Conni undersøger hvilke datoer vi kan få i februar 2010 til lederfest og generalforsamling.
          Skal planlægges på næste møde.

Ad.9. Floorball, badminton og gymnastik har delt telefonbøger ud, 3500 stk. 

Ad.10. Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 15 september 2009 kl. 19,00.
            Der skal laves ny mødekalender på dette møde, et ønske fra de sportslige ledere at det 
            kommer på plads.

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.


