
Dagsorden  

Godkendelse af referat – FINT!  

Godkendelse af dagsorden – FINT! 

Valg af referent – Mads Nighthawk 

5 minutter til den gode historie 

Mads og Mads står for påskefrokosten for holdlederne. 

Fodbold kører rigtig godt for tiden. 

Nyt fra formanden 

Løsning på Andreas’ tilbagetrædelse. 

Holdleder & hold 

Dans – Vil ikke længere være en del af programmet, men vi vil forsøge at gøre det til 

events i stedet.  

Håndbold – Vi vil forsøge at iværksætte forskellige tiltag i forhold til at skaffe flere 

deltagere. 

Badminton – Vi skal forsøge at finde en løsning på den økonomiske del af indkøb af 

bolde. 

Fitness 

Der er blevet indkøbt nye højtalerkabler. Vi arbejder drastisk på at få repareret 

kabeltårnet så hurtigt som muligt. 

Økonomi 

Intet nyt er godt nyt. 

Skabe 

Der er få skabe tilbage til i FredSIF, så skynd dig makker!  

PR 

Mads Sallerup overtager indtil videre posten som PR-ansvarlig, indtil en anden løsning 

findes. 

Nøglekort 



Der er blevet lavet et nyt initiativ i form af adgangen til nøglekort. Vi håber, at dette vil 

gøre processen nemmere og mere overskueligt for både holdledere og eksterne 

medlemmer. 

Fra næste sæson vil der være nye regler i form af eventuel ekstra betaling i form af 

depositum af eksterne kortholdere. 

Event 

Næste event er torsdag d 18.01.2018, hvor vi kører gokart.  

Evaluering af: 

Julefrokost #sindssyg 

Det var en suveræn dag, og dejligt at folk nød duften af bål, æbleskiver og svedhytte. 

Kommende datoer 

I uge 2 er hallen lukket for hold grundet eksamen. 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d 17.01.2018 fra kl 16-18. 

Evt. 

- Til generalforsamlingen vil vi diskutere med medlemmerne, hvorvidt vi bør ændre 

vedtægten med tilmelding af folk under 18. Lige nu kan de godt melde sig ind, men vi 

føler, at vi bør ændre den, så man skal være over 18. 

- Vi vil forsøge at lave en fredagsbar, der også fyrer op for både dans, fest og snadder! 

à (Husk light sodavand, så Elisabeth ikke smadrer os) 

Vi vil afholde ekstraordinær generalforsamling onsdag d 17.01.2018 far kl 18-19. 

Punkterne vil være følgende: 

- Lærling til kassér posten, for at få det til at spille bedre. 

- Vedtægtsændring af alderskrav for medlemmer i FredSIF. 

- Nyt medlem i bestyrelen for at udfylde Andreas’ plads. 

- I uge 7 er der lukket for hold i hallen. Loftslyset i hallen vil samtidigt blive repareret. 

- Mulighed for at lave et samarbejde med Soltinget og afholde et foredrag. 

- Vi ser på en mulighed for PBS. 



-  

Tak for godt samarbejde og godt arbejde til Andreas (Skål) 

GOD JUL 

 

 


