Referat RUIF bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.30 – 21.00 – hos Casper

Deltagere: Bestyrelsen
Afbud: Jes
Referent: Tina

Pkt.
1.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra sidste
møde – evt.
kommentarer
3. . Formanden
orienterer

Dagsorden
Godkendt
Godkendt

Mail fra DGI, som trækker sig fra Kluvliv-ordningen, da den
ikke har haft den forventede succes og opbakning.
Skals svømmehal har købt ind for 11.000 kr. i form af
legeredskaber, svømmeplader og svømmefødder.
Sidste år dækkede vi med 500 kr.
Vi ønsker ikke at dække det som er/bør være inkl.
svømmeundervisningen, men giver gerne til legeredskaber.
Vi ønsker at lave en aftale om hvor meget vi støtter med
fremover set ifh. til hvor mange andre brugere af svømmehallen,
der også støtter og hvad der støttes til/med.
Konto 30 kan ikke længere anvendes, der skal fremadrettet
bruges kort. Dette kan hentes hos Mie.
Vedr. musikarrangement/samarbejde med Menighedsrådet:
Sigurd Barret skal opereres, hvorfor arrangementet udsættes.
Charlotte Baden Nielsen har fået bevilliget t-shirts til
gymnastikopvisningen som pippi-piger og tarzandrenge skal
deltage i.

4.

Vores egen
julefrokost

Baboon city i Herning, d.21. februar. Kl.11-15 – husk
picnickurv.

5.

Forårsfest 2016

Vi skal i gang med planlægning.
Juke boks – Kasper
Mad – Tina (husk sovs) – kan der mon findes en menu til 150
kr?

Alle tjekker/ redigerer gæstelisten, således at den er opdateret,
når der skal sendes invitationer ud.
6.

Henvendelse fra
Røddinghus

Se oplæg fra Røddinghus – vedhæftet denne indkaldelse som
bilag
Mødet med RH er d.25.1, kl.20.
Der diskuteres frem og tilbage om fordele og ulemper ved at
indgå et ejerskab af Røddinghus.
Vi har masser af fremtidsdrømme og visioner for at udvikle
RUIF som idræts- og aktivitetsforening.
Der er mange ubesvarede spørgsmål, som vi ønsker besvaret
inden vi kan træffe den endelige beslutning.
Ejer/ ejerskab?
Udlejninger i fremtiden – hvad med dem?
Hal, bygget sammen med RH?
Multihus!
Husudvalg?
Hvordan kan økonomien hænge sammen?
Hvad med lokaletilskuddet?

7.

Generalforsamling
2016

8.

Kasserer/
sekretariatet
Badminton-net

Hvornår? Nye medlemmer…
Torsdag d.17. marts. Udvalgsmøde kl.18, generalforsamling
kl.19.00
Hverken Jes, Tom eller Tina, som er på valg i år, stiller op igen.
Nye mulige kandidater kunne være: Bjarne Rasmussen,
Frederikke Lindegaard, ”det gamle repræsentantskab fra
Røddinghus”, Ulla Bisgaard Kristensen, Morten Meldgaard,
Karin Riddersman – Vi ønsker at finde 2-3 stærke kræfter til den
nye bestyrelse.
Kasper booker RH
Kasper taler med Karin om pris for bistand ifh til
økonomistyring og div.
Støtteforeningen står for badminton og skal selv sørge for at
vedligeholde og indkøbe nye net.

9.

10. Evt.
14. Næste møde

25. februar 2016, kl.19.30 hos Tom, Overgårdsvej 8, 8800
Viborg

Underskrifter der bekræfter at referatet er godkendt:
_________________
Kasper Nielsen

_________________
Mie S. Pedersen

___________________
Jes Lorentsen

____________________
Tom Diget

___________________
Karina Nielsen

____________________
Tina Ebbesen

