Referat RUIF bestyrelsesmøde
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 – 21.00 – hos Mie

Deltagere:
Afbud:
Referent:

Bestyrelsen
Helena og Jes
Tina

Pkt.
1.
2.

3.

4.

Dagsorden

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden Godkendt
Godkendelse af referat fra Godkendt
sidste møde – evt.
kommentarer
Møde med banken.
Formanden orienterer
Det ser fornuftigt ud i forhold til det økonomiske, når vi overvejer at overtage
Røddinghus.
Banken har bedt om at få et referat, hvilket Mie foresætter med, når RUIFs
årsregnskab foreligger. Umiddelbart er der ingen hindringer for at vi kan
overtage.
Repræsentantskabsmøde Røddinghus har indkaldt tirsdag d.15/3 kl.19.30.
Casper kan godt tiltage for RUIF.
Karl Aage har henvendt sig om vi har glemt deres kontingent, hvilket vi i
bestyrelsen har besluttet at de har fået som gave i år.
Deltagerliste – alle har tjekket den igennem.
Forårsfest 2016
I år inviteres også sommerfestens sponsorer med, dem som har sponsoreret
gaver fra 1000kr. og op efter. Der må meget gerne skrives mail på dem vi
kender til…
Mad: Tina har bestilt 3 retters menu hos Frost, Meny
Musik: Casper har bestilt jukeboks
Indkøb: Karina køber ind i Brugsen
Køkkenhjælp: Mie spørger Karin som plejer at hjælpe.
Casper hører Blomster Lars om han vil sponsorere blomster til borddækning.
Vi mødes i Røddinghus fredag d.15.4, kl.15.00 til borddækning.

5.

Generalforsamling 2016

Tina sørger for annoncering (udvalgsmøde og generalforsamling) +
Christina Brorson/ Landsbyerne.
Bestilling af Pizza gør vi på dagen.
Franz er dirigent.
Nye medlemmer?
Mette Bendix Hansen (Vandstjernevej 3), Tina tager kontakt.

6.

TVS

Mail fra Malle, ny samarbejdsaftale.
De vil stadig gerne have en separat ungdoms og seniorafdeling. De vil
sandsynligvis gerne overtage udgifterne også, hvis de også får indtægterne.
De arbejder videre med at finde en ny aftale.
De er interesseret i at der stadig kommer til at lægge kampe i Rødding, da der
om få år er flest spillere fra Rødding.
Vi afventer et par oplæg på mødedatoer i nærmeste fremtid.
Vi forholder os kritiske i forhold til hvordan det skal hænge sammen
økonomisk. Hvad med under/overskud? Er deres budget fyldestgørende?

7.

Rødding på kryds og
tværs

Tina orienterer
Trivselspiloter

8.

Hærvejs-lokaldysten

9.

Telefonkort

Tina orienterer. RUIF vil gerne være ansvarshavende og tovholdere i
samarbejde med Trine (lokalrådet) og trivselspiloterne.
Der bliver afholdt infomøde d.3/3 kl.19.30 i Røddinghus (lille sal)
Casper undersøger om løbeklubben kan holde træning i Rødding den aften ☺
Fungerer det?

10.

Sponsorater

11.

DGI

12.

Evt.

Hvordan er responsen på det nye tiltag?
Det står lidt stille i REK med hensyn til at få sponsorer i folden, så indtil
videre vil vi selv sende forespørgsler ud til vores sponsorer.
Mikael Bugge vil gerne have REK som samarbejdspartner i forhold til
erhvervspraktikanter mv.
Skolesamarbejde. 9 klasse kan muligvis få fri nogle timer for at lave 30
timers frivilligt arbejde.. dette kunne være yderst interessant for RUIF!
Caspers nye mail er: soeskraenten8@gmail.com
OBS:
Kan støtteforeningen lægges ind under RUIF?
Samarbejde med skolen omkring frivillige 9.klasser (DGI)
Passive medlemsskaber? For fx et beløb på 250 kr. mod at få nyhedsbreve og
billetter til forårsfesten. (Der står i vedtægterne at man kan være passiv
medlem)!
Idrætsrådet har en pulje til efteråret hvor der kan søges penge til renovering!

14.

Næste møde

Fastsættes efter generalforsamlingen d.17/3.

Underskrifter der bekræfter at referatet er godkendt:

___________________________
Casper Nielsen

___________________________
Jes Lorentsen

___________________________
Helena S. Jørgensen

___________________________
Mie S. Pedersen

___________________________
Tom Diget

___________________________
Tina Ebbesen

___________________________
Karina Nielsen

