FÆLLESMØDE
19. september 2019

Deltagere:

Ledelsen: Jørgen, Johan, Knud (afbud Heidi)
Basket: Lone
Bordtennis: Søren
Fodbold: Michael
Gymnastik: Mette, Sune, Tone, Bodil, Britta, Marie
Håndbold: Johan
Løb: Niels
Petanque: Erik
Venner: Britta, Jørgen
Skolen: (afbud)

Dagsorden
1. Meddelelser fra
ledelsen og udvalgene

Ledelsen:
Jørgen: For at reducere omkostningen til den årlige træner-/lederfest forsøger
vi med at sætte barpriserne op og udbyde flere lodder i det amerikanske lotteri.
Dette prøver vi at gøre i stedet for at indføre en betaling pr. deltager (betalt af
afdelingerne).
Løb:
Niels fortalte om, at der havde været 33 løbere til halvmaraton i København.
Næste arrangementer er Beierholm Trail i Tornby og En anderledes Løbedag d.
6. oktober (m. grillpølser og drikkevarer).
Håndbold:
Johan fortalte, at sæsonen er kommet i gang, og at der er både et herre- og damehold. Afdelingen er involveret i Tornby Cup i Lundergårdhallen.
Fodbold:
Den udendørs sæson er afsluttet. Michael fortalte, at der har været en økonomisk set ”fornuftig” Danacup. Afdelingen har tilsluttet sig et træningssamarbejde imellem fem klubber. Det kaldes Hjørring Fodbold Klub (HFK) og er for
U/13 til U/19. Samarbejdet er lavet for at holde de unge inden for sportsgrenen, og det er meningen, at spillerne stadig registreres som medlem i deres
”basisklub”.
Basket:
Lone berettede, at der er tre hold i år, og at afdelingen har takket nej til 1. division, da det er svært at samle spillere nok.
Petanque:
Erik havde spørgsmål om problemer med strøm i køkkenet. Desuden, hvem der
udsender invitation til udvalgsmedlemmer. Jørgen har kun sendt indkaldelse til
formændene (som så skal sende videre).
Det forholdsvis nye skur ved petanque-banen er fyldt op, specielt efter at Revyen har fået lov til at sætte scenen derud. Petanque har søgt fire fonde om tilskud til renovering af petanquebanen under overskriften ”Petanque for alle”.
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Hvis der bevilges flere midler, end der skal bruges til banen, vil Erik undersøge,
om de kan bruges til udbygning af skuret.
Søren er blevet ny klubmester.
Bordtennis:
Søren fortalte, at det går medlemsmæssigt godt i afdelingen. Antallet af ungdomsmedlemmer er fordoblet, og der er også kommet nye seniorer. Næste arrangement er Åbne Hjørring Mesterskaber den 17. november.
Gymnastik:
Udvalgsmedlemmerne mødte op i de nye klubdragter med nyt logo, som så
blev præsenteret. Mette berettede, at der er stor tilslutning på holdene. Bodil
nævnte, at den nye formand og økonomiansvarlige (Mette/Sune) har tilført ny
energi i udvalget.
Afdelingen har en udfordring med badminton-timerne, der er blevet flyttet fra
mandag til tirsdag. På grund af manglende tilslutning lukkes den sidste rest af
badminton nok.
På spørgsmål fra Johan var der en diskussion om bremser på rulleskøjter og striber på gulvet i Lundergårdhallen. Der er ikke bremseklodser på rulleskøjterne.
Vi mangler en ny ansvarlig for LIUF’s Facebook-side, efter at Jesper har ønsket
at stoppe.
Venner:
Der var en diskussion om bemandingen af køkkenet. Det er svært at skaffe
hjælpere nok til weekendarrangementer, som fx Tornby Cup.
2. Børneattester

Jørgen fortalte om ny procedure for indhentning af børneattester. Liste med
navne og personnumre skal afleveres til Jørgen, som sørger for indberetning på
virk.dk. Grundet overholdelse af reglerne i datalovgivningen er det ikke tilladt at
aflevere på sms eller alm. e-mail til Jørgen. Træner/leder kvitterer i egen eBoks, før der sendes en attest til LIUF’s e-Boks.
I Conventus findes der en liste med navne på de trænere og ledere, som vi har
indhentet børneattest på (Arkiv > Filer > Administration > Børneattester).

3. Samarbejdet med
skolen
4. Opsamling af
idéer
5. Prioritering af
idéer

Disse tre punkter refereres under ét i overensstemmelse med mødets forløb.
Diskussionen led lidt under de to afbud, og at Trine (børnehaven), som var inviteret, desværre ikke kunne komme.
Johan indledte med at fortælle om bl.a.
- Katrine i børnehaven vil gerne hjælpe ved inspirationsdage
- ”Teaser” – opslag på skolen – oversættes også til de fremmedsproglige
- Skolernes motionsdag
- Foreningsfestival for 3. klasserne
- Folder til 0. klasserne kom ikke ud i år.
Vi kom ind på emner som:
- Hente elever efter skoletid
- Der er mange idéer, men det er svært af finde nogen til at bære dem videre
- Opbygge gruppe af seniorer, som vil tage sig af hjælpeopgaver
- ”Pleje” af instruktører (vigtigt at føle sig værdsat)
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6. Eventuelt

- Kuldsejlet aktivitet omkring udendørsarealer
- Forebyggelsespuljen (omstændeligt at søge)
- Mange, som ikke betaler kontingent
Niels: Der mangler skilte på dørene til omklædningsrum for dame/herre. De
blev taget ned ifm. maling af dørene.
Britta: Kontoret skal ryddes for borde og andet, som ikke hører til.
Info-skærme ønskes genoplivet.

