Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. december 2017

Mødedeltagere: Otto, Grethe, Margit, Mikael, Jens og Annie (ref.)
Agenda:
1.

Status fra opstart til dato

2.

Ungdomsafdelingen

3.

Budgetopfølgning 2017

4. Budget 2018
5.

Planlægning af generalforsamlingen

6.

Rishøj IF

7.

Fest

Ad 1: Otto oplyste at kontingentbetalingen er gået godt. Der er enkelte ledige baner tilbage.
Kommunikationsgruppen har lavet et nyhedsbrev, som Otto har sendt ud til medlemmerne. I gruppen
deltager Otto, Torben Lind, Christian Thystrup, Arno Holck og Jacob Halskov.
Ad. 2: Der er pt. 24 medlemmer, og det er en succes. Eigil har foreslået at vi kunne udvide træningen
mandag kl. 16-17 for de mindste børn. Vi har fået ny træner Anton, som kommer fra Køge badminton, han
træner sammen med Eigil børnene. Otto sørger for at Eigil får 3 flasker vin og Anton får ligeledes en
erkendtlighed.
Otto oplyste at der er indhentet børneattester på Anton og Eigil.
Ad. 3 og 4: Budgetopfølgning 2017 samt budget for 2018 blev gennemgået og godkendt.
Ad. 5: Generalforsamlingen den 6. februar 2018 kl. 19.00. Annie sender agenda ud til bestyrelsen. Mikael
læser Ottos beretning op.
Mikael og Jens meddelte at de stopper ved generalforsamlingen. Jens sagde at han havde en afløser, Tinne
Jensen. Otto taler med andre evt. interesserede.
Kontingentet er uændret.
Otto sender den færdige indkaldelse ud til medlemmer i badmintonafdelingen.
Jens undersøger om der kan findes en dato for evt. klubmesterskab 2018.
Kom gerne med forslag til restaurant, hvor vi kan afholde overdragelsesmiddagen.
Ad. 6: Otto oplyste at Mikkel er valgt til formand og Otto som næstformand i RIF. Projektet med RIF og
DGI er stoppet. Der kan søges penge til projekter. Vi kan evt. også søge om nyt fugtskab til bolde fra RIF og
Nordea. Jens undersøger pris på skabet.
Fitnessafdelingen ansøger om medlemsskab i RIF. Dette behandles pt.
Loppemarkedet stopper i 2018, RIF undersøger om der evt. kan søges om stadepladser i stedet for.
Ad. 7: Afslutningsfesten er den 21. april. Grethe og Margit taler med Linda om menu. Annie aftaler musik
med Erik Stevns. Pris for musik sidste år 5.500 kr. kontant. Pris for deltagelse i festen er 150 kr.
Referent: Annie Paaske-Møller, sekretær

