
 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden RUIF bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 09.05.16 i Røddinghus, kl. 19.30 – 21.30 
 

 

 

Deltagere:  Bestyrelsen 

Afbud: Helena 

Referent: Mette 

 

 

 
  

Pkt. Dagsorden Dagsorden 
0. Røddinghus Fælles møde med Røddinghus om fælles fremtidsplaner 

Fælles fremtidsplaner blev drøftet og det gode samarbejde fortsætter. 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Godkend ref. fra sidste 

best.møde + evt. 

kommentarer 

Godkendt – ingen kommentarer. 

3.  Formand orienterer Støtteforeningens indkøb + støtte 

Mie orienterer om støtteforeningens indkøb og støtte.  

4.  Haltider  Næste sæson 

Samme haltider og 

5.  Tirsdagsmotion Prøveperiode her i maj. 

Hit Fit Dance. Stina sørger for at reklamere for Hit Fit Dance og aftaler 

nærmere med underviser. 

6.  Svømmeaflønning Nye hjælpeinstruktører – skal de have løn for deres arbejde i foråret? 

Bestyrelsen har besluttet at hjælpeinstruktører aflønnes for marts måned. Dog 

under forudsætning af, at timesedler skal være sendt til Mies mail: 

msp.1980@hotmail.comer afleveret inden 1/6-2016. 

7.  Forårsfest Skal vi gøre noget andet for de frivillige i år. 

Bestyrelsen drøftede andre muligheder i forhold til de frivillige. Casper 

sørger for at indhente forskellige tilbud som drøftes til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

8.  TVS Ønsker ny samarbejdsaftale. Se vedhæftede mail fra Kaj Fyllgraf 

Bestyrelsen har besluttet at fastholde nuværende samarbejdsaftale. 

9.  Hjemmeside Stinas snak med Karina R. Riddermann. Ellers opdatering af vores 

nuværende. 

Mie opdaterer nuværende hjemmeside. 

Bestyrelsen er interesseret i Karins tilbud vedr. hjemmeside. Karina inviteres 

til næste bestyrelsesmøde medio juni. 

10.  Fundraising Nogen der er gode til det? Vil stå for det? 

Mette vil undersøge Fundraising nærmere inden næste bestyrelsesmøde.  

11.    

12.    

13.    

14.   Evt.   

14. Næste møde 15/6-2016 

 



 

 

 

 

 

 

 Underskrifter der bekræfter at referatet er godkendt: 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

    Casper Nielsen Mette B. Hansen Stina Andersen 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 Mie S. Pedersen Karina Nielsen Helena S. Jørgensen 

 

 

Mail fra Kaj. 

Hej Mie  

  

Jeg har klippet det ud af aftalen som der nok kan være lidt problematisk i Rødding – problemet ligger 
jo nok i at der ikke kan søges lokale tilskud til vores omk i Røddinghus ? 

I Løvel er vores omk til klubhus osv ca 90.000 det betyder at vi heroppe skal betale 20.000 efter 
lokaletilskud for lokaler 

Der er vist også nogle problemer med bandesalg i Rødding, som vi har med heroppe   

Skriv dine kommentarer, så må vi se om vi skal arbejde videre med en aftale ala den her i Løvel eller 
køre videre med den vi har nu i Rødding 

  

Jeg vedhæfter samtidig hele aftalen, så du kan se den.  

  

Bemærk; dette er aftalen til Løvel 

  

 

  

Kaj 

22349090 

 


