Referat fra fællesmøde vedr. kommunikation onsdag den 26. september 2012
Følgende deltog i mødet: Anne Sloth, Jens Kring, Allan Nielsen, Inge Jensen, Ulrik Nielsen, Gitte
Jansen, Ena Kirkegaard, Dorte Nielsen, Mette Andersen, Grete Jørgensen, Tove Jørgensen, Bodil
Engholm, Kaare Paludan, Inger Kristensen, Hans Hansen, Jørgen Holm.
Ulrik Nielsen og Gitte Jansen deltog kun i den første del af mødet.

DAGSORDEN
1. Aktuelt bordet rundt
Anne Sloth indledte mødet med at fortælle, at der skal lægges ny gulvbelægning i mødelokalet.
I den forbindelse er der brug for hjælp til at lægge belægningen på. Hans og Kaare meldte sig.
Der er ikke kommet noget input til årsplanen.
Vedligeholdelse uden for hallen skal foregå den kommende weekend. Hjælpere søges. Ena og Anne
begynder i weekenden, hvis vejret vil.
Badminton
Ulrik fortalte, at sæsonen er starter og at tilmeldingen matcher antallet sidste år. God tilslutning om
mandagen for nybegyndere. I uge 42 er planlagt en weekend til Fredericia. Fællesspisning kan ikke
gennemføres i år.
Gymnastik
Dorte kunne fortælle, at holdene er kommet godt i gang. I år vil man forsøge med
sommergymnastik 8 gange i skolen. Det betyder, at man kan deltage i Lombjergefesten.
Vil gerne til flere fællestræninger, da det har ligget lidt stille. Som noget nyt vil man forsøge at
starte op inden sæsonen.
Problemer med måtterne i skolen, bliver brugt af andre.
Gymnastikafdelingen indkalder trænere via facebook.
Det blev nævnt, at vores fane ikke mere svarer til foreningens logo.
Ansøgning om fane kan sendes til Danmarks Samfundet. Liselotte kender til dette. Anne kontakter
hende.
Ønske om ensartede meddelelser / sedler, der udleveres f.eks. til juleafslutning og andet.
Alle opfordres til at lægge eksemplarer i dropsboks, hvor efter det kan redigeres.
Der blev nedsat et udvalg (Ena, Dorte, Inge) som skal tage sig af redigeringen, gøre skrivelserne
ensartet.
Fitness
Grete Jørgensen fortæller, at Antidoping Danmark havde været på besøg.
Der bliver rykker for de nøgler, som ikke bliver brugt.
Der mangler instruktører til spinning. Cyklerne lånes ud til håndbold.
Der skulle gerne findes nye instruktører.
Udvalget har haft store rengøringsdag i lokalet.
www.kvaerndrupif.dk

Krokket/Torsdagsmotion
Inger fortæller, at torsdagsmotionen ikke er startet enden.
Ældregymnastik
Bodil oplyser, at der er tilmeldt 12 personer, men hun regner med, at der kommer en del flere.
Skydning
Jørgen oplyser, at 5 skytter i løbet af sommeren har deltaget i en del stævner og opnået flotte
resultater.
Sæsonen er startet, og der er gode skytter.
Banen skal synes inden 1. oktober 2012.
Tennis
Det har stort set været det samme som sidste år. Der mangler trænere, da de tidl. trænere har fået
arbejde. Hans forsøger selv at afhjælpe det. Hans tager på kursus.
Tilmeldingssystemet blev diskuteret meget.

2. Fyns SupportEl
Jens Kring oplyste, hvor mange der var tilmeldt og opfordrede alle til at gøre en indsats for at få
flere med.
Kommunikation
Følgende grupper blev nedsat:
1. Inger, Jens, Jørgen Tove, Ena
2. Allan, Grete, Inge, Bodil
3. Dorte, Hans, Kaare, Mette
Kommentarer fra grupper
Gruppe 1 (Program, hjemmeside)
Er tilfredse med programmets indhold – synes det er en god appetitvækker.
Tove komme med forslag til mere ensartethed. Tages op i god tid inden næste program skal
udsendes.
Hjemmesiden trænger til et pift.
Gruppe 2 (5772. Kværndrup – aviser)
Vil gerne have foreningens aktiviteter ud til så mange som muligt. Dette opnås bedst ved
udsendelse af programmet.
5772. Kværndrup kan bruges til, at de forskellige udvalg kommer med indlæg til bladet.
Deadline til ”bladet” kan lægges ind i årsplanen. Nødvendig med en tovholder.
Godt at få fat i tilflyttere – hvem spotter dem? Forslag om velkomstpakke. Der tages kontakt til
kommunen. Forslag sendes til Lokalråd/Borgerforening.
Gruppen mener, at foreningen er usynlig i de forskellige små aviser. Foreslår at indlæg sendes til
aviserne, når programmet er delt ud. Der er dog brug for øget annoncering. Gruppen foreslår, at
programmet lægges på hjemmesiden, således at man kan bladre i det (som tilbudsaviser).
Hvorfor er vi ikke nævnt i Boldklubbens blad? De har 1 side i vores program. Anne spørger Anders.

Gruppe 3 (facebook, apps/QR-koder, mails, sms’er)
Facebook bruges blandt instruktørerne i gymnastik, og det fungerer fint.
Man opfordrer andre til at gøre brug af det samme, det er bare om at komme i gang.
Det er opfattelsen, at yngre medlemmer ikke reagerer på mail og sms. Her vil det være godt at bruge
facebook.
Man skal dog bruge mail og sms, da det er de oplysninger, man har og der er mange, der trods alt
bruger disse.
Forslag til at lægge QR-koder ind i programmet. Mette vil lave små optagelser, der kan bruges.
Forslag til at optage fra ”bevæg dig for sjov”. QR-kode kan sættes på opslag i Brugsen.
Journalistelev/kommunikationselev blev foreslået i flere sammenhæng. Jens ”kender en, som
kender en …”. Han vil tage kontakt.
Mødet sluttede herefter.
Referent: Inge Jensen

