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                                                                                                                  Hals 29.04.2010.
Referat fra bestyrelsesmødet den 26 april 2010.
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Leon Strøm, Themba Jansson og Henning Frederiksen.

Formøde med Henrik fra Sportsmaster fra Dronninglund.
Har tilbud til alle afdelinger. Vil komme til Hals med varerne. Det er den sportslige leder som har ansvaret for alle 
indkøb i afdelingen og at reglerne bliver fuldt.  Alle regninger skal afleveres til kassereren. Beklædningen kommer fra 
Hummel. Vi godkendte kontrakten.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 15.03.2010.
3. Orientering fra formanden.
4. Økonomi/ Leon
5. Emner til behandling

a. Skansefest
      b. Adresseliste
      6. Økonomi til projekt idrættens hus i Hals By.
      7. Eventuelt.
      8. Næste møde.

 Ad.1.Godkendt.
 
Ad.2. Godkendt med følgende tilføjelse: Rettelse i punkt 5 fra 15-03. Håndbold: Der er 1 herrehold der rykker op i serie 
          3.

Ad.3. Har været til generalforsamling i DGI den 16 marts på Hotel Hvide hus.
          Der er møde med skolen den 28 april om Fritid for sjov. Themba kontakter Ubbesen fra Aalborg Freja for at få at 
          vide hvordan man har fået flere hjælpere Freja, da vi ikke kan få ham til Hals. Aalborg Freja vil holde et møde 
          om emnet gennem SIFA.

Ad.4.Cafeteriet har givet underskud de første 3 måneder i  2010. Vi fik leveret en økonomisk oversigt.

Ad.5a. Revyen har meldt sig ud af Skansefesten. Et læserbrev fra Skansefesten lægges ud på vores hjemmeside. 
         Der sendes brev til begge parter hvor HFS`s bestyrelse giver udtryk for deres holdning til sagen.     

Ad.5b. Adresselisten er rettet til og er blevet udsendt. 

Ad.6. HFS´s bestyrelse vil bevillige 25.000 kr. – og bliver det nødvendigt med mere, skal udvalget ansøge herom.

Ad. 7. Der er kommet indbydelse fra AAB til deres 125 års jubilæum. Der er kommet indbydelse til Mou 
           Idrætsforenings jubilæum. Der skal følges op på følgende sager. Ophængning af billeder samt retningslinjer for 
           benyttelse af cafeteriet.  Foldere til nye hjælpere i HFS skal være klar til efter sommerferien. De sportslige ledere 
           skal aflevere deres ønsker ombehov for beklædning og sportsudstyr til Themba.

Ad 8. Tirsdag den 25.05.2010 kl. 19,00 i Klubhuset.

PS. Preben holder ferie fra den 21 maj til den 07 juni 2010.

Sekretær
Henning Frederiksen
HFS.

         


