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1

Evaluering af møde med afdelingerne
Møderne foregik i en positiv og konstruktiv atmosfære.
Af møderne fremgik bl.a., at man fra afdelingernes side søgte en linie
på tværs af afdelingerne. Altså søgte man en form for
fællesskabsfølelse i LIUF.
Endvidere blev der fra alle sider udtrykt ønske om, at cafeteriet igen
ville kunne drifte. Man savnede cafeteriet som et samlingspunkt.
Endelig ønskede man bedre kommunikation afdelingerne imellem.

2

Checkliste
Vi har i ledelsen ønske om at bevare checklisten.
Der udarbejdes checkliste til anvendelse i Google Drev, under vores
fælles mappe ”LIUF”.
Ib står herfor.

3

Økonomi
Knud redegjorde for økonomien pt.
Der er stadig problemer i håndboldafdelingen.
Der skal udarbejdes kvartalsoversigt for håndboldafdelingen som
senere behandles i ledelsen.
Hoverforeningen har budgetteret med et underskud i 2017 på 37.000
kr. I forhold hertil er der besparelser pt. på 34.000 kr. Vi afventer det
videre forløb resten af året.
Efterfølgende havde ledelsen en diskussion omkring de tidligere
vedtagne hensættelser på 10.000 kr. årligt til jubilæumsfest år 2025.

4

Investering i nye stole og nyt mødebord til mødelokalet
Der tages ikke stilling hertil for nuværende.
Nævnes i forbindelse med møde om kommunikation den 12.10.

5

Juletræ
Ea forestår arrangementet, herunder bestilling af musik m.v.
Ib står for kontakt til Ea.
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Ledermappen. Frikontingent til formændene
Jf. ØK 3 har ledelsen besluttet, at betale kontingent for
afdelingsformændene.

7

Julefrokost
Invitation udsendes af Jørgen.
Frokosten afholdes den 04.12.2017

8

Kontrakt om honorering af ledelsen
Besluttet, at beløbet er det samme som tidligere

9

Infoskærme
Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet.
Ib kontakter en specialist på området. Vi søger en bedre og billigere
løsning.

10

Driften af cafeteriet
Efter ledelsens møde med Liuf’s Venner enedes vennerne og ledelsen
om, at der den 27.11.2017 afholdes et fælles møde med
repræsentanter fra alle afdelinger.
Overskriften for mødet er ”Hvordan får vi cafeteriet i drift igen?”

11

Fælles Facebook side
Den nuværende administreres af Jesper Skydt.
Deltager i møde om kommunikation den 12.10.2017, hvorfor der er
mulighed for en snak omkring denne.
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