
FredSIF bestyrelsesmøde 11.09.2017 

Dagsorden  

Godkendelse af referat - Ö 

Godkendelse af dagsorden -	Ö 

Valg af referent 

- Mads Munk 

5 minutter til den gode historie – GungHo! --> vi gør det ikke, da det er for dyrt. 

Nyt fra formanden 

Tøjbestilling 

- Tøjet er bestilt i en lækker militær-grøn.  

Opdater vedtægterne 

Trøjer 

- Nogle holdledere har efterspurgt at få vasket overtrækstrøjerne. Vi forsøger at 

finde en løsning, da dette er et godt initiativ. 

Medlemslister 

- Vi vil i bestyrelsen stræbe efter, at der oftere bliver tjekket medlemmer på de 

diverse hold. 

DGI 

- Bevæg dig for livet. Tilbyder kurser til foreningerne. 

Holdleder & hold 

- Meget motiverede og engagerede holdledere i år. Vi vil gå til lærerne/studiet i 

forhold til reparation af ødelagt inventar i hallen. 

- Der bliver taget stilling til budgettet for Badminton, da vi ikke har råd til at 

sponsorere antallet af bolde i FredSIF. Det nye tiltag indebærer, at holdlederne 

i badminton står for at sælge ”gode” bolde til de medlemmer, der ønsker at 

spille med bedre bolde. 

Fitness 



- Der er kommet 3 kilos vægte, træningsreb, en super top tunet træningsvideo 

samt plakater. 

Økonomi 

- Der er fokus på skafning af nye bolde 

- I øjeblikket er der 14 eksterne medlemmer og 88 interne medlemmer. 

Skabe 

- Der er ødelagte skabe i kælderen, og vi vil forsøge at reparere disse den 

kommende arbejdssøndag. 

PR 

- D 14.09.2017 vil der blive taget billeder af de manglende holdledere. 

Nøglekort 

- Mads har nu fået styr på de nye koder til kortene, og kortene vil blive sendt 

denne uge. 

Event 

- Der vil blive lavet en plakat med events til offentligt skue, der viser en oversigt 

over de kommende events i løbet af året. 

LASERTAG TORSDAG D 14.09.2017 

- Afkrydsning af de fremmødte deltagere hvori der også vil være kontrol af 

tilmeldte på Conventus. Der vil blive solgt øl og sodavand. 

- Bestyrelsen møder ind 1 time før 

Kommende datoer 

Evt. 

- Mads Sallerup prøver at skaffe nogle gratis overtrækstrøjer 

- Elisabeth: print 

- Julefrokost – Nanna er ansvarlig for at lave Doodles til atfinde datoer til både 

julefrokost og påskefrokost. 


