Referat af FU møde mandag den 12/1-2015
Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
Regnskab 2014:
Regnskabet er snart afsluttet, - forventet overskud ca. 16.000 kr.
Flot resultat, selvom underskud på byfesten.
Pengene er kommet ud og arbejde i foreningen, og tiltag som stor medlemsfest/generalforsamling
og foreningsudvikling koster også nogle penge, men er en investering i klubbens fremtid.
Kontingentsatser:
Mette laver endelig liste færdig, - de sidste må rykkes på mødet på torsdag.
Foreningsudvikling:
Pia A og Pia V har udarbejdet skabelon samt tidsplan for foreningshåndbogen. Forventes, at den
allerede kan husstandsomdeles ultimo maj. Samtidig skal der følges op af presseomtale og JAkampagnen fra DGI (sig JA til at blive frivillig i din lokale forening).
En ide er, at vi inviterer til ”Åbent hus” for byens borgere en lørdag i juni, hvor de kan komme op og
møde os. Samtidig skal dagen være en kombination af Åbent hus, Foreningsdag for vores frivillige,
sponsorarrangement samt indvielse af kunstgræsbanen.
Skabelonen, tidsplanen og JA-kampagnen fra DGI præsenteres for bestyrelsen til mødet den 15/12015.
Pia mailer til web Brian ang. fornyelse/opdatering af AIF website, møde primo marts, - efter GF.
Generalforsamling 2015:
Pia har udkast på indbydelse klar, - mangler lige det sidste info ang. musik, før vi kan
uddele/offentliggøre den.
Festen bliver på Kroen den 27/2-2015 kl. 18.00 med GF – kl. 19.00 spisning – kl. 21 musik.
Der serveres 2 genstande + mad, - resten er for egen regning.
Mette og Jonas har møde med Niels den 21/1-2015, hvor menu mm. aftales.
Pia spørger Heidi om referent og Jim Danielsen/Ryan Laier om dirigent.
Indstillinger til Årets AIF’er 2014 + formændenes beretninger, til Pia senest mandag den 2/2-15.
Annonce i Uge-avisen onsdag den 11/2-2015 – Pia kontakter Uge-avisen.
Mødedatoer i 2015:
Følgende mødedatoer for 2015 er blevet vedtaget:
Marts: FU møde 9/3 – 10 dage efter GF
BE møde 12/3 – 13 dage efter GF
Maj:
FU møde 4/5
BE møde 7/5
August:
FU møde 10/8
BE møde 17/8
Oktober:
FU møde 5/10
BE møde 8/10
December:
FU møde 30/11
BE møde 3/12
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