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Referat fra bestyrelsesmødet den 14.01.09.
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Leon Strøm og Peter Jørgensen.
Preben bød velkommen til det første møde i 2009.

DAGDORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra den 08.12.08.
3. Orientering fra formanden.
4. Sager til behandling.

a. Lederfest
b. Forberedelse til generalforsamlingen den 22.02.09
c. Cafeteriet/hallen.

5. Økonomi:
a. Kontingenter – budget.
b. Betale klubhus, eventuel opsigelse af dagplejen/ ved Leon

6. Hjemmeside ved Peter.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.

Ad.1.  Dagsorden godkendt.

Ad.2. Referat godkendt.

Ad.3. Har været til møde med Skolen og Kommunen den 13.01.09 om cafeteriet.
          Modtaget forslag til årets navn.
          Håndbold ønsker nye træningsdragter til trænerne. Vi blev enige om at det skulle vente til
          den nye sæson 2009/2010. Der er uopklarede citationer om det nye sponser tiltag.
          Håndbold sender tre på kursus.       
          HFS søger Torvekroens venner om tilskud til de forskellige afdelinger. Peter undersøger 
          hvordan vi gør.

Ad.4. a. Lederfest. Vi var enige om valget til årets navn. Leon sørger for pokalerne. Der skal
           tages et billede af modtageren.
           Sidste frist for tilmelding til lederfesten er den 18/01-09. Leon undersøger musik til festen.
Ad.4.b. Generalforsamling: Vi sætter en annonce i Hals Avisen den 27/01-09 og igen den 17/02-09.
           Ifølge vedtægterne er næstformand og kasserer på valg.
           De sportslige ledere og deres suppleant skal godkendes på generalforsamlingen, sker
           der ændringer, skal bestyrelsen underrettes før generalforsamlingen.
           Der skal ændres i vedtægterne § 5 : 6  A valg af formand, i stedet for hovedformand.
Ad.4.c. Cafeteriet fungerer ikke godt, kører kun lige rundt økonomisk.

Ungdomsskolen har lektiecafe tirsdag og torsdag, og har åbent for cafesalg disse dage. De 
begynder den 03.02.09. Der er møde med skolen om cafeteriet den 26.01.09.

          Vi har besluttet, at sige nej til fleksjobberen. Vi prøver at finde nogle til at passe cafeteriet.

Ad.5.a Vi fik udleveret en budgetoversigt af Leon.
Ad.5.b. Vi betaler restgælden ud på klubhuset, skylder ca. 50.000 kr.

Ad.6. Peter oplyste at der holdes et møde i den 2 weekend i februar angående hjemmesiden Der købes et
           digitalkamera. 

 Ad.7. Ikke noget.

Ad.8. Næste møde med de sportslige ledere onsdag den 4 februar 2009. 

Sekretær 
Henning Frederiksen


