FÆLLESMØDE
08.03.2018

Meddelelser fra
udvalgene

Fodbold
Standerhejsning for det nye år
Igangsætning af opbygning af nyt rekvisitrum
Instruktion af trænerne til den kommende sæson
Ønske om skab til pokaler – eventuelt i hallens forgang.
Bordtennis
Nye spillere har tilmeldt sig
Anne Lis skal deltage i landsmesterskaber indenfor de nærmeste tid.
Lundergårdrevyen
Biletsalget starter søndag den 11.03
Altid brug for hjælpere – derfor kontakt til en fra bestyrelsen i fald man er interesseret.
Basketball
Alt kører planmæssigt
Herrerne i 2. division ligger nr. 1 og man håber på oprykning.
Håndbold
Mangler 3 kampe i indeværende sæson.
Herreholdet i serie 3 rykker desværre ned
Kvinderne forbliver i nuværende række.
Gymnastik
Opvisning den 17.04
Man stopper herefter sæsonen og alt er klar til den kommende sæson
Cafeteriet
Afventer den igangværende redningsaktion
Generalforsamling den 24.03 kl. 10

Kommende
fællesmøder

Følgende datoer blev fastlagt med start kl. 19:
Tirsdag den 19.06
Onsdag den 19.09
Torsdag den 22.11

Samarbejdet
Fremover fremsendes dagsorden senest 4 uger forinden mødet.
ledelse/afdelinger Møderne foregår henholdsvis som deciderede dialogmøder og møder med beslutning.
I tilfælde hvor punkter medtages til beslutning, vil dette fremgå af dagsordenen.
Til næste møde vil ledelsen gennemgå Ledermappen, således eventuelle ændringer vil
skulle forelægges til beslutning.
Afdelingerne vil også altid have mulighed for at fremkomme med punkter til dagsordenen.
Cafeteria

Der indkaldes til møde den 21.03 afdelingerne og ledelsen imellem med henblik på
nærmere at få fastlagt procedurer/bemanding for driften forinden vennernes
generalforsamling.
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Dana Cup

Fodbolden overtager styringen dette år.
De uddelegerer opgaver til de øvrige afdelinger. Med andre ord vil de andre afdelinger
blive inviteret til at varetage opgaver mod belønning.

Dialog med
skolen

Ledelsen retter henvendelse til skolens ledelse med henblik på udarbejdelse af regler for
samarbejdet LIUF og skolen imellem.
Erik Vangsted fremsender tidligere udarbejdet statusrapport vedrørende
udenomsarealerne til ledelsen, som herefter vil arbejde videre hermed.

Ideudvalgets
fortsatte arbejde

Erik Vangsted deltager i møde med ledelsen, således man kan få klarlagt status og det
videre arbejde. Jørgen Lassen kontakter EV for fastlæggelse af dato.

Andre punkter

Knud Lundberg oplyste, at Hovedforeningen har modtaget positive tilbagemeldinger fra
Sparekassen Vendsyssel, således vi kan spare gebyrer m.v. fremover.
Herudover ønskede sparekassen at være sponsor for flere arrangementer fremover.
Man overgår herefter til Sparekassen Vendsyssel som hovedbank.
Jørgen Lassen 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.
Deltagere i mødet:
Anders B. Christensen, Håndbold
Knud Lundberg, Ledelsen
Erik Vangsted, Petanque
Lone Christensen, Basket
Hanne Sloth Frandsen, Revyen
Anna Lise Christoffersen, Bordtennis
Jens Peter Yde, Venner
Michael Christensen, Fodbold
Peter Steen, Fodbold
Michael Vangsted, Fodbold
Ea Helene Løth, Gymnastik
Bodil Nielsen, Gymnastik
Britte Skov, Gymnastik
Ingrid Jensen, Venner
Ib Rævdal, Ledelsen
Anders Øster, Ledelsen
Jørgen Randrup Lassen, Ledelsen

09.03.2018
Anders Ø
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