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    Hals 20.06.2009.

Referat fra bestyrelsesmødet den 17.06.2009.
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Leon Strøm, Henning Frederiksen, Themba Jansson.

Preben bød velkommen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra den 26.05.09
3. Orientering fra formanden.
4. Cafeteriaaftale med Dennis/Themba

        4.a   Sponser/Themba
5. Økonomi/Leon
6. Kontaktperson til Hals Avisen
7. Hjemmeside Henning/Themba
8. Eventuelt
9. Næste møde/mødekalender.

Ad.1. Dagsorden godkendt.

Ad.2. Referat godkendt med følgende rettelse: ad.5.Volley og Floorball ønsker at  blive til to selvstændige  
           afdelinger, det skal godkendes på generalforsamlingen.

Ad.3.De sportslige ledere har hver fået 3 blanke børneattester med formandens underskrift. Alle 
         børneattester skal fornyes hvert år indtil børnene fylder 16 år. Kommer der nye trænere midt i sæsonen 
         skal de også udfylde børneattest. Børneattesten fås på følgende hjemmeside:    
         www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter
         Tilskuddet fra Aalborg Kommune bliver i 2010 det samme som i 2009.

Ad.4.Themba har haft et møde med Dennis og der er udformet en skrivelse som Dennis godt kan gå ind for.
         Themba kontakter Dennis igen for nogle ændringer i cafeterieaftalen.

Ad.4.a. Alle har sendt sponser ønsker til Themba. JI – Sport har sponsoreret 1 sæt Hummeltøj. Bolde til 
         fodbold og håndbold. Flemmings malerforretning har sponseret tøj til U12. 

Ad.5. Gav en økonomisk orientering. Leon mangler en træneroversigt fra fodbold gældende for 2009.

Ad.6. Vi mødes med Mogens Thomsen fra Hals Avisen tirsdag den 23.06.09 kl. 16,00.

Ad.7. Der skal rettes op for gamle navne – adresser – telefonnumre – trænere  på hjemmesiden, de sportslige 
         ledere skal tjekke hjemmesiden for fejl og kan de ikke rette dem selv, så send ændringerne til    
         henningkf@stofanet.dk som så vil sørge for at lægge ændringerne  på hjemmesiden. Hjemmesiden er 
         kun noget værd når den er opdateret.
         Alle rækker i fodbold fra efteråret skal på hjemmesiden, det er fodboldafdelingens ansvar at det sker.
        
Ad.8. Spillerne fra HFS´serie 3 hold oplyser at det ikke er dem som har gået til den i omklædningsrummet i Ulsted

Ad.9. Næste møde med de sportslige ledere onsdag den 12 august 2009 kl. 19,30,bestyrelsen møder kl.     18,45.  
      
Henning
Sekretær i HFS.
20.06.09
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