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Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 26.05.09.

Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Leon Strøm, Themba Jansson,
Dorthe Sommerlund/Gymnastik, Fodbold/ Brian G. Nielsen, Maiken Sørensen/Håndbold, Kent Holm/ Floorball. 
Derudover Birgitte Nielsen fra Skansefesten.
Afbud: Inga Andersen og Per A. Sørensen.

Preben Bød velkommen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 21.04.09.
3. Orientering fra formanden.
4. Orientering fra de sportslige ledere.
5. Evaluering af den nye struktur.
6a. Lån af hal og cafeteriet.
6b. Opfølgning på børneattester.
6c. Cafeteriet drift/udvalg.
7. Økonomi ved Leon.
8. De sportslige ledere undersøger trænernes og ledernes størrelser på træningstøj.
9. Hjemmeside ved Henning/Themba. Kan ses på www.halsfs.dk
10. Eventuelt.
11. Næste møde.

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. Godkendt.

Ad.3. Aalborg Kommune oplyser at de først til november 2009 tager stilling til hvornår de grønne områder ordnes.
         Lysmaster er tjekket. 
         Nordjyske medier ønsker en kontaktperson fra HFS.
         Når der annonceres i Hals avisen, husk at oplyse at det skal ske under fælles HFS logo.
         Det er kommet en klage fra Ulsted Boldklub over HFS S.3 hold, som efter kampen  havde gået til den i   
         omklædningsrummet. Brian har taget sig af sagen.
         På SIFA´s generalforsamling deltog der 149 deltagere.
         Kun fodbold var interesseret i ”Krambussen”, de kan få 5000 kr. for at hjælpe til.
         Fremover skal beløbet i en fælleskassen. Fælles beslutning om hvad beløbet skal bruges til.
         Mødet mellem Per B. Andersen og Preben og Leon, er blevet aflyst og der er ikke en ny dato på nuværende  
         tidspunkt.

Ad.4. Birgitte fra Skansefesten oplyste at programmet er på plads og gennemgik kort programmet.
         Maiken /håndbold oplyste, at der er pause i øjeblikket, vi begynder igen til august. Håndbold karavanen kommer  
         fra den 17/08 til 04/09. Der skal bruges 4 personer til at hjælpe til.
         Dorthe/gymnastik oplyste at de har delt telefonbøger ud og har gang i stavgangen.
         Brian/fodbold. Der er for lidt lys i boldrummet. Det skal de selv ordne fik han at vide.      
         Kent/floorball oplyste at der er pause.
         Themba/tennis. Der er flere som spiller tennis.

Ad.5. Ønske om, at Volley og Floorball skal fremover være to afdelinger (kan dog først vedtages på generalforsamling)
         Der er generel tilfredshed med den nye struktur, men man ønsker en mere synlig bestyrelse når der er aktiviteter. 
         ( hjemmestævner ) .Der var ros til de sportslige ledere, de laver et flot stykke arbejde.

Ad.6a. Vi skal have lavet nogle retningslinjer for lån af  hal og cafeteriet. Connie ønsker det skriftligt når nogle vil 
         booke hallen og cafeteriet i HFS regi, når det er uden for de faste tider. Lån uden for HFS regi skal der søges 
         direkte hos  Aalborg kommune.
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Ad.6b. Der skal udfyldes børneattester for dem som har med børn at gøre, alder fra 15 år og ned, den skal udfyldes 
           korrekt og sendes til Politiet. Børneattestskemaet vil blive lagt på hjemmesiden.

Ad.6c. Themba laver et udkast på retningslinjer  for indkøb og ledelse af cafeteriet og sender det til de sportslige ledere 
          Til godkendelse. Themba rykker for de manglende opgaver.

Ad.7. Lister på hvert enkelt hold til Leon.

Ad.8. Bestyrelsen vil snarest  indkalde til en prøveaften hvor tøjet  kan ses og prøves.

Ad.9. Kode til Brian, hjemmesiden ses på www.halsfs.dk
         

Ad.10. Sponser ønsker sendes til Themba.
            Der ønskes nye stregfarver  på hal gulvet til floorballbanen, HFS betaler.
            Der kommer et nyt regnskabsprogram fra DGI fra 01/01.2010. Det gamle udgår.

Ad.11. Onsdag den 17 juni 2009 kl. 19,00

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.
         


