
FredSIF bestyrelsesmøde onsdag d 21.02.2018 

Dagsorden:  

Godkendelse af referat 

Godkendt som bare fanden! 

Godkendelse af dagsorden 

Folket er alle tilfredse med dagens show. 

Valg af referent 

Mads Nighthawk 

5 minutter til den gode historie 

Nyt medlem set i fitnessrummet – sunsout’gunsout. Summer’is’coming! 

Vi har fået nyt lys i hallen, hvilket jo er fortrinligt, dog bliver folk en kende blændet, men sådan er 

livet. 

Nyt fra formanden 

FredSIF sponsorerer en T-shirt og evt. andet til bordtennisturneringen, der vil foregå d. 02.03.2018 i 

samarbejde med Gerd. 

28/2 åbent hus 

Vi glæder os i FredSIF til den kommende aften. I år vil der endda være flere kødpizzaer aka. 

Snaskepizzaer og færre vegetarpizzaer. 

Holdleder & hold 

Damefodbold er blevet lukket, og Volleyball har overtaget tiden i hallen. 

Fitness 

Vi har endnu ikke sat det nye anlæg op – dette vil vi arbejde videre på. 

Økonomi 

Tallene er grønne, hvilket jo er fantastisk. 

Badminton har i denne sæson brugt færre penge end sidste sæson, hvilket vores medlemmer vil blive 

glade for. Vi følger op på badminton og de dertilhørende kvitteringer. 

Vi snakker om at få skabt et nyt betalingssystem til skabs, - og event ansvarlig, da dette vil gøre det 

nemmere og smartere med færre led i bestyrelsen. 

Skabe 

Skabene spiller og er blevet repareret. Vi har nu også delene til skabene, så så vi i fremtiden kan 

reparere disse hurtigt og nemt. 

 



PR 

Mads er ved at lave en PR-video om alle holdene i FredSIF. 

Nøglekort 

Listen med nye nøglekort kan opdateres nu, da Mads har fået spandevis af nye kort i dag. 

Event 

Næste event er KetchUp fredag d 23.02.2018 samt thaiboksning d 17.03.2018 

20 års jubilæum 

Torsdag d 03.05.2018 

Charlotte, Rasmus og Christian er gjort ansvarlige for  

 

Fredagsbar 20. eller 27. ?  

Mads Sallerup tager fat i holdlederne i forhold til opbakning til fredagsbar d 20.04.2018.  

 

Friluftstur 14/4-15/4 

Det sker på Kongelundsfortet – tilmelding bliver 20 kroner. Det bliver en luksus-friluftstur! 

Friluftstursplakat skal reklameres senest søndag d 25.02.2018. 

 

Skikursus  

Lige under 40 deltagere til dette års skikursus. Vi er ved at være klar til at tage af sted. 

EVT. 

Påskefrokost 

Invitationen kommer snarligt. Mads og Mads står for denne dag. Det vil foregå i hallen på 

Nyelandsvej og i B311.  

 

Der har været komplikationer med rengøringen, men dette skulle gære være klaret nu. 

Interesserede sjæle har efterspurgt muligheden for at købe medlemskab med rabat grundet ”sen” 

indmeldelse. Med dette henvises der til folk, der ønsker at tilmelde sig efter nytår. Dette kan ikke lade 

sig gøre grundet nuværende betalingsform med Convensus. 

 


