LEDELSEN
DANA CUP

Der er fra flere afdelinger givet udtryk for uklarheder i forbindelse
med afdelingernes deltagelse i DANA CUP.
Fodbold – der står for arrangementet – har endnu ikke udsendt
forespørgsler til de andre afdelinger.
Under mødet kontaktede formanden Michael fra fodbold med
henblik på at få en opdatering af arrangementet.
Vi enedes om at udsende skrivelse til de andre afdelinger, således
disse efterfølgende skal kontakte fodbold såfremt der er ønske om
at assistere fodbold ved DANA CUP.
Jørgen udarbejder skrivelsen, der udsendes den 14.07.2017.

Møde med
afdelingerne

Med henblik på at få fastlagt en strategi for det fremtidige arbejde i
LIUF, vil vi gerne invitere den enkelte afdeling til et forberedende
møde med os i ledelsen.
Skrivelse er udarbejdet og udsendes til samtlige afdelinger af
Jørgen.

Folder til uddeling
skolen

Der udarbejdes folder indeholdende de forskellige tilbud, som LIUF
kan tilbyde de kommende skoleelever.
Udarbejdes af Tone, Erik og Anders ved møde den 20.07. kl. 14.45.
Det undersøges, hvem der skal står for orienteringen overfor de
kommende elever på et møde på skolen den 20.08 kl. 19.
Markedsføringsmaterialet tilsendes forinden formændene for de
enkelte afdelinger til orientering.

Udeområderne
ved skolen og
hallen

Den fælles henvendelse til kommunen omkring forholdene ved
skolen og hallen, vil blive taget op på et senere tidspunkt.
Afventer tilbagemelding fra skolen.
Erik er kontaktperson og ledelsen vil sammen med Erik deltage i det
videre forløb.

Bevæg dig for livet Erik er tovholder indtil 01.03 og indkalder til møde mellem ham,
(fremtidsværksted) ledelsen, Hanne og Christian i august.
Fokus på nye frivillige og fastholdelse af nuværende.
Ovennævnte møde skal danne grundlag for den af
Folkeoplysningsforbundet udsendte invitation omkring dette emne.
Vi udsendes skrivelse/mail til samtlige afdelinger med opfordring til
at deltage i dette kursus, der afholdes 13.09.
Jørgen udsender skrivelsen/mailen.

LEDELSEN
Kommunikation

Det er aftalt, at der afholdes fællesmøde med temaet
Kommunikation med fokus på Facebook.
Rune fra DGI vil deltage i mødet.
Med henblik på at få klarlagt enkelte punkter, vil Jørgen søge
oplysning om kontaktperson til nuværende facebook profil med
navnet LIUF.

Pokaler

Efter at ledelsen har foretaget oprydning, maling m.v. af
mødelokalet har mængden af pokaler også været udsat for
gennemgang.
Der er således frasorteret flere pokaler af ældre dato, og Knud vil
udsende skrivelse til samtlige formænd med oplysning herom.

14.07.2017
Anders
Sekretær

LEDELSEN

