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    Hals 20.03.2009.

Referat fra bestyrelsesmødet den 18.03.2009.
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Leon Strøm, Henning Frederiksen, Themba Jansson.

Preben bød velkommen til det første møde efter generalforsamling, og en særlig velkomst til det 
nye medlem af bestyrelsen Themba Jansson.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra den 04.02.09
3. Orientering fra formanden.
4. Sager til behandling.

a. Generalforsamling den 22.02.09.
b. Cafeteriet/ vejledning

5. Økonomi.
a. Kontingenter/Restancer.
b. Betale klubhus ud.

6. Hjemmeside ved Henning / Themba
7. Eventuelt.
8. Næste møde.

Ad.1. Dagsorden godkendt.

Ad.2. Referat godkendt med følgende rettelse: ad.5.sponserudvalg: Konklusion – det med  erhvervs- 
           foreningen  var et  forslag/ íde, der blev luftet. Et evt. samarbejde skal udtænkes nøjere. Themba vil
           afrunde årets sponserrunde ved at sætte en deadline, som hedder udgangen af uge 8. Efterfølgende 
           skal der udefra  årets erfaringer sammenfattes nogle væsentlige retningslinjer i håb om et bedre 
           resultat  efter   sommerferien. Her vil tanker omkring erhvervsforeningen måske kunne indgå.
          Ad.8. Vi besluttede at betale restgælden på klubhuset, så det nu bliver vores.

Ad.3. Preben har holdt møde med skolen den 24.02.09 om ungdomsskolen. Den er kommet i gang.. Der er 
           søgt om 250.000 kr. til nye møbler og vedligeholdelse af cafeteriet.
           Preben og Leon har været til møde den 17.03.09 med Aalborg kommune om deres idrætslige politik 
           de  næste 15 år. Debatoplægget kan ses på nettet.
           Der var god opbakning til lederfesten og den forløb godt.
Ad.4.a. Referatet fra generalforsamlingen godkendt. Conni laver kopier af de ændrede vedtægter.

Ad.4.b.Cafeteriet giver underskud. Vi indkalder til et ekstra møde med de sportslige ledere onsdag den 1 
             april kl. 19,00, for at få lavet retningslinjer for driften af cafeteriet. Vi ønsker at de sportslige ledere 
             kommer med  et oplæg til retningslinjerne.

Ad.5.a. Det fungerer. Alle skal betale kontingent, så udgifterne bliver dækket.
             Bestyrelsen laver retningslinjer for kontingentopkrævning og medlemslister til de sportslige ledere.

Ad.5.b.Ikke noget nyt.

Ad.6. Henning er begyndt at rette på hjemmesiden og ønsker hvis muligt, at de sportslige ledere selv  
          begynder at ajour fører deres sider, ellers kan Henning og Themba kontaktes, så vil de  sætte 
          det på hjemmesiden som udvalgene ønsker. Det kan være trænernavne, hold, turneringer, stævner, 
          resultater og andet nyt fra de forskellige udvalg.
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Ad.7. Vi vil låne træningsdragter til afprøvning af størrelsen hos JI sport.
           Hou-Borgerhus indvis lørdag den 28.03.09 kl.13,00 Preben og Conni deltager, vi giver en gave.
           Preben følger op på børneattester.
           Conni laver en års kalender, så vi kan se, hvad der skal behandles på de forskellige møde. Har vi 
           noget  der skal med, sendes det til Conni.
           Mappen om alle oplysninger om foreningens arbejde  og retningslinjer skal ajour føres.

Ad.8. Næste møde er med de sportslige ledere onsdag den 01.04.09 kl. 19,00 i mødelokalet.
           Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 21.04.09 kl. 19,00 i mødelokalet.
      

Henning
Sekretær i HFS


