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Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 11.11.09.

Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Leon Strøm, 
Lise Hjelm/Gymnastik, Fodbold/ Brian G. Nielsen, Kent Holm/ Floorball. Inga Andersen/Badminton, Per A. Sørensen/ 
Volley.
Afbud: Themba Jansson og Maiken Sørensen/håndbold

Hvis du ikke kan komme til mødet, send så din suppleant i stedet og et eventuelt afbud skal være formanden i 
hænde senest kl. 12,00 samme dag.

Preben Bød velkommen til vores gæster Per Andersen, Hals skole og Dennis fra cafeteriet som vil give de sidste 
informationer før bestyrelsesmødet. Per Andersen ønskede at vi mødes igen i februar/marts 2010.

Per Andersen gave en orientering om halinspektør sagen, aflåsningsordningen og om fleksjobber.
Dennis ønskede at dem som brugte cafeteriet fyldt køleskabene op igen med varer, førend de forlod cafeteriet, og husk 
at tømme affaldsspandene førende I går, de lugter hvis de ikke bliver tømt. Dennis og Brian laver en arbejdsplan for 
pasning af cafeteriet. Dennis vil godt have besked i forvejen når der er arrangementer. 
Der var ros til Dennis for opfyldning af varer.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 12.10.09.
3. Orientering fra formanden.
4. Indkomne forslag.
5. Nyt fra de sportslige ledere.
6. Økonomi ved Leon
7. Der skal vælges udvalg til lederfesten den 6 februar  2010.
8. Eventuelt.
9. Næste møde

Ad.1. Godkendt med følgende ændring, af  punkt 4, Indkomne forslag.

Ad.2. Godkendt.

Ad.3. Der skal ikke sendes børneattester på hjælpetrænere og ledere under 15 år til godkendelse.
          Efter ansøgning har Torvekroens venner tildelt HFS 9.000 kr. Det er bestyrelsen som uddeler beløbet efter behov.
          Leon har indstillet følgende tre personer til Hals avisen: Ildsjælen, Birthe Johansen – Ungdomslederen, Anja
          Mortensen  og Igangsætteren, Maiken Sørensen.
          DGI har  søgt om at låne vores fodboldbane til et kroketstævne den 28/04 – 2010. Det er i orden.
          Preben og Leon har lavet en sponser hovedaftale med hals Sparekasse, men de endnu ikke fået endelig svar.
          Roland fra skolen ønsker en nøgleliste over dem som har få en  NyL nøgle fra de sportslige ledere, han mangler 
          fra håndbold og fodbold.

Ad.4. Vi har fået et info - brev fra Hals Erhvervsforening som spørger, hvad vi kunne tænke os at arrangerer i event på 
           Hals Havn i anledning af Tall Ships Race 2010. Vi er gået i tænkeboks.

Ad.5. Floorball: Vores seniorhold er ikke tilmeldt turneringen, mangler spillere. U15 holdet er med i turnering efter 
           startproblemer. Vi har afleveret sponserønsker, men har ikke fået svar endnu. Et stort ønsker er en ”Falck kasse” 
           med isposer og lgn., den kunne måske være  i boldrummet, for den skal være tilgængelig hvis der sker noget.
           Badminton: Vi har 5 ungdomshold. Motionisterne siger at der ikke er meget klubliv på grund af cafeteriet ikke   
           altid er åbent
           Volleyball: Vi er kun 12 deltagere i år og det er et problem. Træner og hjælpetræner til Kids volley er stoppet, 
           der er ikke noget hold. Vi har et stævne den 01/02 – 2010.
           Fodbold: Indefodbolden er i gang. Fodboldboldrummet ved banen er lavet om til et stort rum. Der er kommet 
           nye hjælpere til.
           Gymnastik: Er kommet godt i gang, vi har 50 børn og knap 50 voksne. Vi har haft et gymnastikarrangement for 
           6 klasserne, der deltog omkring 120 børn.
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           Et stort ønske fra alle: De forskellige afdelinger skal rydde op efter sig i boldrummet.

Ad.6. Vi fik udlevet en økonomisk oversigt. 

Ad.7. Brian og Lise vil godt være med, de spørger Dorthe om hun igen i år vil deltage.

Ad.8. Gymnastik afholder et afdelingsmøde for alle deres medlemmer.

Ad.9. Onsdag den 09.12.2009.         

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.
         


