
FredSIF bestyrelsesmøde onsdag d. 21.03.2018 
 

Godkendelse af referat 

Alt er godt her. 

Godkendelse af dagsorden 

Fedest! 

Valg af referent 

Mads Munk 

5 minutter til den gode historie 

Skituren var brand god. Humøret var højt.  

Nyt fra formanden 

Skituren gik over alt forventning.  

Holdleder & hold 

Mads Sallerup står for indkøb af tre nye ketchere. 

Holdlederne skal have meldt ud, at de meget gerne må opfordre folk til at stille op til 

bestyrelsesposter. 

Fitness 

Anlægget er nu klar til at blive sat op. 

Elisabeth har diskuteret frem og tilbage med Saga Trim i forhold til reservedele samt manglende 

service.  

Økonomi 

Alt kører i forhold til overdragelse af posten til Charlotte. 

Der vil være et udkast til budget inden kommende bestyrelsesmøde. 

Vi har valgt, at det ikke er nødvendigt at investere i hjemmesiden i forhold til opsætning til flere 

betalingskort. Vi mener, at problemet ikke er så stort, at man ikke kan ordne betaling internt. 

Skabe 

Intet nyt er godt nyt. 

PR 

Der er i dag kommet nye billeder op i skabet samt blevet hængt billeder op i forhold til kommende 

event, som er Ultimate, wuhuu!  

Nøglekort 

Når sæsonen sluttet, får Tom og Steffen en lille godbid for deres sublime samarbejde med FredSIF. 

Event 



Thaiboksning var en succes. 16 tilmeldte og ingen afbud. Næste event er ultimate. 

Lockout - skal der tages forbehold? 

Formanden forhører kontoret i forhold til, hvordan vi skal agere under strejken/lockouten. Vi vil gerne 

vide, hvordan kontoret/instituttet ønsker, at vi forholder os til dette emne. 

Status på 20 års jubilæum 

Der kommer snarligt en invitation til denne dag. 

Status på FredSIF bar 

Den mulige fredagsbar d 20.04 afholder vi IKKE alligevel. Det kan ikke lade sig gøre i 

planlægningen samt afholdelsen. 

Friluftstur 14/4-15/4 

Vi har valgt i bestyrelsen, at Pollyball ikke skal køre den 13.04, da dette ikke hjælper friluftsturen på 

nogen måde, og vi ønsker, at friluftsturene i denne forening bliver en succes. 

Pollyball kan så afholdes en anden dag. Evt. i forlængelse af en torsdagstræning. 

EVT: 

Goddag&farvel middag 

Elisabeth står for denne dag indtil videre. 

Kommende datoer: 

Bestyrelsesmøde onsdag d 18.04.2018 kl 16 

 

	


