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1. Meddelelser fra
ledelse og udvalg

Fodbold
Dana Cup forberedelse
Problemer med udfyldelse af ansøgninger til kommunen om tilskud til
dækning af kontingent (forebyggelsespuljen)
Ikke de store aktiviteter i øjeblikket
Bordtennis
Ikke de store aktiviteter i øjeblikket
Sommerferie
Lundergård revyen
Ikke de store aktiviteter i øjeblikket
Evalueringsmøde afholdes inden for kort tid med videoaften
Revyen er generelt forløbet fint
Basketball
Deltog ikke i mødet og ej heller meldt afbud
Håndbold
Deltog ikke i mødet og ej heller meldt afbud
Gymnastik
Man vil snart igangsætte planlægningen af den nye sæson
Liuf’s Venner
Det går fremad med den nye organisation
Der vil snarest blive udarbejdet nye vedtægter, som svarer til den nye
organisation.
Michael Christensen (MC) styrer indkøb og Ea er den ansvarlige for den
daglige drift.
Løb
Har afholdt fortræning til Grundlovsløbet
Skal assistere ved løbet Coast to Coast

2. Kalender og
checkliste

Ledelsen
Vi forsøger at skaffe indtægter via sponsorer til Icharge (telefon oplader).
Såfremt nogle i afdelingerne bliver opmærksomme på potentielle sponsorer,
vil ledelsen gerne have orientering herom.

Jørgen Lassen (JL) gennemgik det nye årshjul, som vil indeholde de
forskelligartede opgaver, der skal foretages i årets løb. Årshjulet afspejler de
opgaver, som fremgår af kalenderdelen i Ledermappen men vil fremover blive
medtaget på hjemmesiden.
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Kontakt til skolen – (MC) og Erik Vangsted (EV) orienterede om kontakten til
skolen. Som det er nu, er der en del misforståelser, som skal ryddes af vejen.
Vi afventer Erik Vangsteds kontakt til inspektøren.
Vi tilretter brochuren, som vi anvendte overfor forældre og yngste børn sidste
år og denne vil blive anvendt på lige fod som sidste år.
Hjemmeside ajour
Afdelingerne blev anmodet om få hjemmesiden ajourført mht. bestyrelser,
aktiviteter m.v.
Kontor og mødelokale
Rengøring er indtil videre foretaget af ledelsen.
MEN ledelsen arbejder videre med ansættelse af person til at varetage
rengøringen fremover (mod betaling)
Anders Øster (AØ) udarbejder funktionsbeskrivelse for arbejdet således, at vi
sikrer os, at rengøringen foretages jvf. vores forventninger.
Juletræsfest
Ib Rævdal (IR) har påtaget sig førertrøjen og festen er planlagt til søndag den
16. 12. 2018
Infoskærme
(IR) søger at finde en løsning, der både er brugervenlig og har en rimelig pris.
I forbindelse med gennemgangen af årshjulet ønskede (EV) udarbejdet en
komplet lederliste.
Vil kunne anvendes i forbindelse med aflevering af arkivalier til lokalhistorisk
museum.
EV udarbejder ny formulering til ledelseshåndbogen.
3. Dana Cup

MC orienterede om fodbolds forberedelser til årets Dana Cup
Får brug for assistance til eksempelvis rengøring m.v.
MC udsender i den forbindelse orientering til alla afdelinger.

4. Persondataforordning Knud Lundberg (KL) foretog en overordnet – men dog grundig - gennemgang
af reglerne.
Dette gav anledning til en del spørgsmål og i den forbindelse henviste KL
samtidig til DGI’s hjemmeside, hvor der er er mulighed for at få afklaret
yderligere spørgsmål. Knud har allerede forfattet regler for LIUF og disse
fremgår af Liuf.dk

5. Har vi brug for
genoplivning af
brugerråd i hallen?

Efter en mindre debat enedes man om, at dette ikke er aktuel for øjeblikket.
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6. Betaling/tilmelding
for hold er lidt
uoverskueligt via
mobil, kan man gøre
noget for at forenkle?

Problemstillingen var taget op af gymnastikafdelingen, der var blevet gjort
opmærksom herpå af medlemmer m.v.
Der var enighed om, at det var et udpræget problem for gymnastikafdelingen,
i det denne afdeling har mange forskellige hold, og at man derfor skulle scrolle
lang ned for at kunne foretage betaling.
En egentlig løsning synes ikke umiddelbart forestående.

7. Eventuelt

EV redegjorde for tilskuddet til floorball i foreningen.
Aktiviteten er ikke længere aktuel i Liuf, da floorball har etableret sig i HPR’s
hal, hvor alle remedier forefindes, og hvor der er mulighed for at træne m.v.
Generelt om tilskud til foreninger
EV var af den opfattelse, at dette skal koordineres med KL, således foreningen
opnår maksimalt udbytte af ansøgninger.
Dette var der enighed om.
Mødet sluttede kl. 21 hvorefter man gik over til petanques klublokaler for at
grille pølser.
Følgende deltog i mødet:
Fodbold
Bordtennis
Løb
Petanque
Gymnastik
Revyen
Liuf’s Venner
Ledelsen
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