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                                                                                                                  Hals 15.10.2010.

Referat fra bestyrelsesmødet den 11.10.2010
Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Themba Jansson, Leon Strøm.

Preben bød velkommen til bestyrelsesmødet..

Dagsorden:
   1. Godkendelse af Dagsorden.
   2. Godkendelse af referat fra 13.09.10
   3. Orientering fra formanden.
   4. Emner til behandling
    a. dagplejelokalet til cafeteria
    b. sportslig leder for fodbold.
    c. skansefestudvalg.
    d. forpagtnings aftale/cafeteriet.
    e. HFS folder + infotavle + hjemmeside.
    f. klubdragter.
    g. boksetræning
    h. samarbejde med Aalborg DH
   5. Økonomi/Leon
   6. Eventuelt.
   7. Næste møde.
   
Ad.1. Dagsorden godkendt.

Ad.2. Godkendt 

Ad.3. Heidi fra skole og fritidsudvalget Aalborg Kommune har givet senior dans lov til at bruge cafeteriet lokalet, men 
         ikke køkkenet, mandag fra kl. 14,00 til 16,00, de skal flytte møbler frem og tilbage og rydde op efter sig.
          Vi har fået Zumba på som aktivitet..
          DGI har inviteret formændene på rundvisning på Nordkraft.
  
Ad.4.a. Vi skal sige dagplejen op med en frist på 6 måneder ,til den 30.04.2011, da vi selv skal bruge lokalet.
         b. Der er kommet nye personer til at lede fodboldafdelingen, de skal godkendes på først komne 
             generalforsamling  Rikke Møller og Ulla Skibsted. Vi manglet referat fra sidste møde i fodboldudvalget.
         c. Deadline 1 november, derefter skriver Henning til kræmmerne at skansefesten 2011 aflyst 
         d. Vi har fået et udkast til forpagtningsaftale for cafeteriet i Hals Skolehal. Vores kommentarer til aftalen skal 
             være Preben i hænde senest mandag den 25 oktober 2010.
         e. Der arbejdes på infotavlen og HFS folderen. Themba kontakter Jonas for hjemmesiden.
         f.  Ny klubdragter hvert andet år, næste gang i september 2011.
         g. Hvis vi giver tilskud til bokse rekvisitter skal deltagerne indmeldes i HFS. Preben skriver til Thomas Schmidt 
             om tirsdag timerne. (er gjort).
         h. vi godkender samarbejdsaftalen med Aalborg DH – ungdom.

Ad.5. Vi fik udleveret en økonomisk oversigt.

Ad.6. De sportslig ledere som har en NY – L nøgle skal kontakte Roland , at de har en nøgle. (Haster.)          .

Ad.7. Næste møde med de sportslig ledere mandag den 8 november 2010 kl. 19,00.

Sekretær
Henning Frederiksen
15.01.2010.


