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Referat fra bestyrelsesmødet den 21.04.09.
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Leon Strøm, Henning Frederiksen, Themba Jansson.

Preben bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 18.03.09
3. Orientering fra formanden.
4. Cafeteriet/vejledning.
5. Økonomi/Leon
    a. kontingenter/restancer.
6. Hjemmeside Henning/Themba.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. Godkendt.

Ad.3. Ved indvielse af Hou Multihus deltog Preben og Conni.
           Sidste møde med skolen blev aflyst.
           SIFA afholder generalforsamling den 05.05.09. Der er ingen fra HFS som kan deltage.
           Fritidsudvalget holder møde den 23-24/04-09 om de input som kom fra deltagerne.

Ad.4. Vi skal selv betale hvis vi finder en person eller personer til at passe cafeteriet, kommunen vil ikke give tilskud.  
          Der er ingen i øjeblikket som vi kan få til at passe cafeteriet.
          Vi skal have styr på hvem som køber ind til cafeteriet, og de ting som forefindes i cafeteriet.
          Pasning af cafeteriet ved stævner er de forskellige afdelingers ansvar.
          Vi skal have en spiritusbevilling.
          Leon undersøger levering af slik og eventuelt vand. Gunnar sørger for øl.
          Der må ikke ristes pølser, vi mangler en person som har været på kursus.
          Der skal ryddes op i køkkenet og gøres grundigt rent.
          Themba indkalder til oprydning og rengøring af køkkenet mandag den 18.05.09 kl. 19,00. Vi håber at hver 
          afdeling kan finde en person som vil hjælpe til. Der er ingen af dem som hjælper til, der vil komme i et cafeteria 
          udvalg. Henning laver retningslinjer for pasning af cafeteriet

Ad.5. Leon udleverede en kvartalsoversigt  for 1. Kvartal..
a. Der er ikke ret mange som er i restancer. Leon laver retningslinjer for kontingent opkrævning. De sportslige 
      ledere skal sende en trænerliste til Leon hurtigst mulig.

Ad.6. Henning viste et forslag til et nyt hjemmeside design fra Jonas Munk. Der arbejdes på at få siden ajour , Jonas er 
          ved at flytte den  til ny server.

Ad.7. Der skal prøves træningsdragter på næste møde med de sportslige ledere. Den er fra Hummel og i rød/sort.
          Der bliver forskellige størrelse i dame og herremodellen, s – m – l – xl. De sportslige ledere skal inden for 8 dage
          undersøge hvilke størrelser deres trænere og ledere bruger, samt aflevere en liste over trænere og ledere som skal 
          have tøjet.
          HFS søger om bandereklamer og reklamer til hjemmesiden fra SIFA, vi får betaling for at annoncerer.

Ad.8. Næste møde med de sportslige ledere bliver tirsdag den 26 maj 2009 kl. 19,00 i mødelokalet.

Henning
Sekretær
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