FÆLLESMØDE
22-11-2018

Deltagere:

Ledelsen: Jørgen, Ib og Knud (afbud fra Anders)
Basket: Afbud
Bordtennis: Afbud
Fodbold: Michael
Gymnastik: Tone, Britta, Birgitte
Håndbold: Anders
Løb: Niels, Kent
Petanque: Erik
Revyen: Hanne, Bodil

Dagsorden:
1. Meddelelser
Ledelsen:
fra ledelsen og fra Jørgen har deltaget i DGI-årsmøde, hvor der undtagelsesvist var kampvalg til
udvalgene
formandsposten. Kom med tanker fra mødet om at bruge lokalerne bedre for at holde på
de unge. Endvidere om fitness og familiedage. Videregives til idé-udvalget.
Knud fortalte, at Hovedforeningen har modtaget et afdrag fra Håndbold på 10.000 kr.
Anerkendelse fra forsamlingen til arbejdet i Håndboldafdelingen med at genoprette
økonomien.
Fodbold:
Michael: Indendørs-sæsonen er begyndt. Forberedelserne til HOME-CUP er i fuld gang.
Afdelingen er i samarbejde med andre fodboldklubber i Hjørring i gang med at analysere
medlemsudviklingen på årgange (pga. generelt faldende medlemstal).
Håndbold:
Anders: Herre Senior er plaget af skader og dårlige resultater. Derimod går det godt for
pigerne. De vinder deres kampe og har medlemsfremgang.
Petanque:
Erik: Spiller torsdag formiddag hos Hirtshals Rideklub i samarbejde med andre klubber.
Gymnastik:
Birgitte: Det har været op ad bakke med opgaverne i forbindelse med Ea’s afgang som
formand og med besættelsen af instruktørposterne.
Tone: Udvalget har holdt et møde med ledelsen i forbindelse med tvivl om bemanding af
udvalgsposterne. Udvalget fortsætter uden formand til næste generalforsamling, idet
formandens opgaver løses kollektivt.
Løb:
Niels: Der afholdes julemærkeløb (lørdag den 1. december kl. 10:00 fra Lundergårdhallen).
Der serveres gløgg og æbleskiver bagefter – gratis.
Opfordrer alle til at deltage – også ikke-medlemmer af Løb. Den 31. december afholdes
det traditionsrige nytårsløb, hvor ruten lægges forbi nogle af medlemmerne. Bagefter er
der sild, lun leverpostej og en enkelt af de skarpe.
Ib opfordrer til at deltage i julemærkeløbet og give et bidrag til julemærkehjemmene. Der
vil også være et vandrehold for de, som ikke vil løbe.
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Revyen:
Hanne: Revyen har premiere 3. maj. Titel: ”Døren er åben”. Der er i samarbejde med HAS
info-kanal lavet 5 film med ”Edit og Agnes” efter i alt 7 timers optagelser. St. Bededag
friholdes forsøgsvist for forestilling, da dagen er en stor konfirmationsdag, hvilket giver
mangel på publikummer og hjælpere. Der undersøges mulighed for at opstille container
som lager bag hallen. Overskuddet fra revyen i år forventes at blive ca. 200.000 kr. (vakte
klapsalver på mødet). Der er søgt fondsmidler, hvilket har hjulpet med til det gode
resultatet. Scenen sættes ekstraordinært op i slutningen af marts til børneteater-festival i
et samarbejde med Hjørring Kommune.
Bodil: Efterlyser hjælpere til revyen. Alle over 18 år må hjælpe til - også på de dage, der
”ejes” af en anden afdeling.
Kontakt til skolen:
Erik fortalte, at der forventes afholdt møde med skolen onsdag, som udelukkende
kommer til at handle om udearealer. Erik indkalder deltagerne.
2. Kalender og
tjekliste

Jørgen gennemgik årshjulet for november, december og januar. Datoer for de kommende
afdelingsmøder skal meddeles til ledelsen, ligesom ledelsen snarest skal fastsætte dato for
generalforsamling. Jørgen efterlyser lister med indhentede børneattester fra alle
afdelinger (skulle være afleveret i september). Der skal kun indhentes børneattest til en
træner én gang. Alle afdelinger sender liste, også selv om det ikke har været nødvendigt at
indhente attester.
Link til årshjul nederst i referatet.

3. Oplæg til
generalforsamling
og
medlemsmøder
4. Status på
træner-/lederfest

Jørgen præsenterede et oplæg, som han har udarbejdet. Formålet er at undgå
misforståelser som sidste gang, hvor vedtægterne var helt nye. Jørgen udsender.

5. Status på
juletræsfest

Ib fortalte, at vi er tæt på aflysning, hvis der ikke er flere, der melder ind som hjælpere.
Det lykkedes under mødet at bemande opgaverne, således at juletræsfesten kan afholdes
som planlagt søndag den 16. december. På mødet blev der lavet en vis arbejdsfordeling.
Julemanden meldte også sin deltagelse.
Eventuelle spørgsmål til Ib på e-mail: ibraevdal@gmail.com
Link til google-drev med arbejdsdokumenter nederst i referatet.

Festen afholdes lørdag den 26. januar. Michael sørger for at booke skolen. Der er booket
musik. Michael efterlyser input til fornyelse. Foreslår ”pengeløs” fest (fri bar på
afdelingens regning) til overvejelse i afdelingerne. Bliver ikke så kostbart på grund af de
rimelige priser i baren.

6. Status cafeteria Jørgen fremlagde forretningsplan. Der er et godt regnskab (ikke underskud). Gennemgik,
hvorledes aktiviteter i cafeteriet skal afregnes. Michael har fyldt op i automaten i forhallen
– der er allerede indtægter. Erik spurgte til afdelingernes deltagelse i LIUF’s Venner (det er
tidligere aftalt, at hver afdeling stiller med et medlem). Vennerne fortsætter dog med den
nuværende bemanding til næste generalforsamling. Erik foreslog et petanque-medlem til
at stå for automaten. Mc undersøger.
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7. Årets gode
historie

Erik fremlagde retningslinjer. Frist til og med januar for forslag. Tone og Jesper laver
opslag på Facebook, hvor der efterlyses forslag til ”den gode historie”.

8. Idé-udvalg

Plan for, hvad vi skal arbejde for de næste 5 år. Erik fortsætter et år endnu i udvalget.
Indkalder til møde i januar.

9. Eventuelt

Jørgen: Gå i gang med at tænke på nye kandidater til ledelse og udvalg.
Anders: Der er opstået et hul i den nye gulvbelægning i hallen. Anders giver
halinspektøren besked.
Slogan i mødeindkaldelsen: "Foreningsarbejde er noget, vi gør for hinanden"
22-11-2018
Referent: Knud Lundberg
Link til årshjul: https://create.plandisc.com/d01Sd73
Link til google-drev (juletræsfest): https://drive.google.com/drive/folders/1iVqGs0GEuyZiYo5ZTOFJeEq8gEEgbMS?usp=sharing
PS. Det virker ikke at klikke på linket. Indsæt selv linket i browser.

