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Referat fra bestyrelsesmødet den 09.12.2009.
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Themba Jansson, Leon Strøm.

Preben bød velkommen.

Dagsorden:
   1.Godkendelse af Dagsorden.
   2. Godkendelse af referat fra 11.11.09.
   3. Orientering fra formanden.
   4. Økonomi /Leon
   5. Emner til behandling
   6. Generalforsamling
   7. Oplæg til Sparekassen.
   8. Eventuelt.
   9. Næste møde.

Ad.1. Dagsorden godkendt.

Ad.2. Godkendt 

Ad.3. Af de tre indstillede til Hals avisen, fik Anja Mortensen Ungdomslederprisen og Maiken Sørensen 
          Igangsætterprisen, de fik flest stemmer af avisens læsere.
          Der har været et møde i fritid - og kulturforvaltningen som har vedtaget nye retningslinjer for lån af  haller, det  
          kommer til at gælde fra august 2010. Aktivitets tilskuddet for 2010 sættes ned med en krone. 
          Den 03/12 har fodboldudvalget  deltaget med to personer i mødet med Park og Kultur angående oprydning af 
          natur hegnene  ved fodboldbanerne. Preben har endnu  ikke hørt resultatet.
          Preben har fået 41 børneattester fordelt på de forskellige udvalg.
          Preben har modtaget en klage fra skolen, som har klaget over et omklædningsrum som flød med flasker og 
cigaret   
          skodder  efter et håndboldstævne i hallen. 
          Hvis det sker igen, kan vi ikke mere låne omklædningsrummene , Det var sidste advarsel fra skolen.
         Themba fortalte om en opkrævning som ingen kendte til. 

Ad.4. Leon gav en økonomisk oversigt. Cafeteriet giver et for lille overskud i forhold til indkøb og salg.
  
Ad.5. Vi behandlede enkelte sager.

Ad.6. I bestyrelsen ønsker vi alle navnene på de sportslige ledere og deres suppleanter, hvis der er sket udskiftning.
          Skal sendes til sekretær Henning Frederiksen på henningkf@stofanet.dk  hurtigst muligt.

Ad.7. Sponser aftalen med Hals sparekasse er endnu ikke helt på plads.

Ad.8. Julehilsen  er sat i Hals avisen af Leon.
         Themba fortalte om sponser støtte til to hold. Ønsker at alle som får sponser støtte uden om bestyrelsen, kontakter 
         Themba for informationen, ellers er det ikke til at styre.
          De sportslige ledere skal huske at komme med en indstilling til årets navn, vi ønsker den senest til 
          bestyrelsesmøde  den 11 januar 2010.

Ad.9. Næste bestyrelsesmøde er mandag den 11 januar 2010 kl. 19,00.         

Sekretær
Henning Frederiksen
15.12.09.
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