Referat fra bestyrelsesmøde i Kværndrup Idrætsforening den 10. oktober 2012
Afbud: Jens Kring
Udeblev: Pernille Gøhns
Tilstede: Anne Sloth, Mogens Johansen, Inge Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Udbetaling af godtgørelser
Godtgørelse til bestyrelsen er fastsat på mødet i maj.

3. Perioderegnskab
Til efterretning

4. Opfølgning på fællesmøde
a. Tilmelding
Der har været problemer med hjemmesiden fra starten af tilmeldingen, hvilke har skabt unødige
problemer. Allan har taget tilmeldingerne fra torsdagsmotionen og badminton. Anne og Jens
tager tilmeldingerne for aktiviteterne på skolen – dvs. resten.
Det er nødvendigt at foreningen anskaffer et dankort.
b. Ny gulvbelægning
Tage, Bjarne og Jørn tager belægningen af, Kaare og Hans lægger den nye på.
c. Vedligeholdelseshold
Sammen med Boldklubben oprettes et hold, der skal forestå vedligeholdelsen rundt om hallen.
Mogens påtager sig opgaven og bliver tovholder ift. foreningen. De nærmere retningslinier
afklares med Stig.
d. Kommunikation
i. Program, hjemmeside
Inge kontakter Tove Jørgensen vedr. nye ideer til programmet.
Anne vil i 5772.Kværndrup efterlyse en person, der kan lave en ny hjemmeside.
ii. 5772. Kværndrup – aviser
Anne kontakter Lokalrådet vedr. velkomstpakke til nye tilflyttere.
Ønske om mere annoncering.
Foreningen er ikke nævnt i Boldklubbens blad. Anne har talt med Anders Thorup og han
tager det op med bestyrelsen. Formodentlig ok.
iii. facebook, apps/QR-koder, mails, sms’er
Mette følger op på optagelser til QR-koder.

www.kvaerndrupif.dk

5. Nyt fra formanden og evt. andre meddelelser
Anders Thorup har søgt Markedsforeningen om tilskud til multibanen.
Forberedelserne er i fuld gang til bierparty.
Der bliver arbejdet på, at vi kan bruge ”Foreninger i forandringer”
6. Nyt fra udvalgene
Tagbelægningen på ”Det lille krokethus” trænger til udskiftning. Den bliver udskiftet med plader.
Der indkøbes buer.
Fitnessafdelingen ved Brian Nyhus starter spinding op senest 3. december. Annonceoplæg i
5772.Kværndrup og på hjemmesiden.
7.

Oplæsning af beslutninger

8. Evt.
Intet.

Referent
Inge Jensen
Sekretær
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