Referat af fælles møde mellem bestyrelse og udvalgsmedlemmer i Kværndrup

Idrætsforening tirsdag d. 24. januar kl. 19.30 – ca. 21.30
i Kværndrup-hallen
1.

Forberedelse af generalforsamling
Der er kommet beretninger fra badminton, skydning, dans, pilates, skolevolley, fitness og motionscenter og
gymnastik.
Regnskabsudkastet blev drøftet. Gitte spørger til, hvordan det går, når en afdeling har underskud, og der jo
ikke er meget f.eks. badmintonudvalget kan gøre for at rette op på det. Ind til videre er det sådan, at vi er
enige om, der er underskud på nogle aktiviteter og overskud på andre, så længe det samlet i foreningen går i
nul, og vi kan være enige om den løsning, er det sådan, det er.
Egeskov markedstilskud fra 2010 er på regnskabet for 2011, da pengene falder først i januar 2011. I 2011 fik
vi ikke tilskud af markedsforeningen.
2.
Planer for næste år
Oprettelsen af et ungeudvalg får fokus i år. Vi skal se, om vi kan få flere unge med også uden at det
nødvendigvis er en fast sport, der er det bærende, men nogle engang aktiviteter eller andet, hvor det sociale
er det bærende. Mette Schiel, Erik Rasch, Mette Andersen og Herdis er foreløbig i et udvalg for at få lagt
rammerne og for at finde nogle unge til udvalget.
3.
Status på kontingentindbetaling samt medlems- og aktivitetstal
Der er stadig et par rykkere ude, men generelt ser det godt ud. Regnskabet har været i fokus den sidste
måneds tid. Når der er indberettet til DGI, kan vi alle få et overblik over aktiviteten på de enkelte hold.
4.
Kandidater til bestyrelsen – Liv og Herdis er på valg, og begge vil gerne have en afløser, da de også
er engageret med hhv. fitness og gymnastik.
Vi talte lidt om kandidater og hvordan vi hverver nye, Mette Andersen tager kontakt til en, der måske har
interesse.
5.
FynskSupportEl – hvervekampagne f.eks. foran brugsen. Det er godt, hvis forskellige aldersgrupper
kan gøre en indsats her. Der bør være basis for nogle relativt let tjente sponsorpenge.
Vi tager endnu en dag ved Brugsen, for at få Energifyns kunder oplyst om, og givet mulighed for at støtte
foreningen igennem det forbrug, der er i husstanden. Energi Fyn, FynskSupportEl, giver (hvis man er
tilmeldt) giver 2 øre pr. kilowatt som bidrag til foreningen. Gitte og Mogens finder en dag, hvor de stiller sig
op ved Brugsen og reklamere. Vi skal have bestilt flere foldere, så deles de også kan ud på holdene.
6.
DGF – skal vi tilslutte os DGF?
DGF, Danmarks Gymnastik Forbund, er ikke noget vi vil tilmeldes, det er for dyrt i forhold til, at det kun er
gymnastik, der har gavn af det. Det koster for vores forening 3000,- at være med.
7.
Førstehjælpskursus – Vi vil gennemføre et 3½ times kursus arrangeret af DGI. Der vil være fokus på
idrætsskader. Vi vil gerne kende et forventet deltagerantal, og skal finde en dato.
Torsdag er den bedste dag, og så i den uge, hvor der ikke er dans. Liv tjekker, om det kan blive i ugerne
umiddelbart efter vinterferien. Der er tilmelding hos Liv, når hun har en dato fra DGI.
8. Evt. – herunder evt. deltagelse i 1. hovedkreds’ årsmøde d. 31. januar.
Bodil vil gerne deltage i generalforsamlingen til 1. hovedkreds' årsmøde. Liselotte fra 1. hovedkreds har
spurgt til, om der er nogle, der vil være med i deres gymnastikudvalg, men vi har svært nok ved at finde folk
til poster her i foreningen. Inger er med i Nytårskuren, som foregår i Ringehallen. Hun er med igennem
senioridræt gennem DGI. I år har vi i Kværndrup Idrætsforening valgt ikke at være med.
Generalforsamling er den 28. februar kl. 18, hvis man vi spise. Det er der tilmelding til, man kan komme helt
uanmeldt til generalforsamling, som begynder kl. 19.
Der bliver spurgt til om der kan/skal lægges noget under spinningcyklerne? I første omgang lægges der
håndklæder ud, da det ikke er dagligt der spinnes og gulvet ikke er vådt over længere tid.
Der bliver spurgt til overskud fra Bierparty. Der er ikke et færdigt regnskab, men der er et overskud. Der skal
i hvert fald gå nogle penge til ny julebelysning, og yderlig overskud går til fælles interesse for byen.
Grete spørger om et træningsæt eller bluser, hvor der står instruktør og er et logo. Er det muligt? Der bliver
talt frem og tilbage i forhold til, hvad det evt. kunne være. T-shirt, vest, tynd fleece trøje mm. Fitness
arbejder videre med det. Tanken er at det kunne være sponsoreret.
Bodil skal til møde inden for DGI. DGI undersøger, hvad der foregår af idræt i dagtimerne for seniorer.

Styregruppen for Kværndrupugen er i gang. Anders Thorup vil gerne vide, hvis der er ideer til ting, der kan
foregå, der kom forslag om at lægge bevæg dig for sjov i den uge, evt. med en parkurinstruktør til at lokke de
ældre børn/unge.

