REFERAT
BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 15-11-2021 kl. 19:00
HIC
Deltagere:
Tonny, Daniel, Philip, Patrick og Fahad
Dato 15-11-2021

Referent:
Tonny Gümoes

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
1.1. Dagsorden godkendt: Alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer er
skrevet ned i Word dokument for at skabe oversigt af foreningens frivillige og deres rolle.
2. Opgave/område ansvarlig
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Instruktører - Patrick
Udstyr – Fahad
Marketing – Philip Facebook (medlem -> klubmodul), Instagram
Facebook HFF – Frida
Hjemmeside & infoskræm – Tonny
Wi-fi, maling - Fahad
Oprydning i skabe – Erik (Tonny tager fat)

3. Lokale opdatering
3.1. Følgende blev beslutter. Maling af vægge efter nedtagning af gamle
plakater, Opsætning af ny infoskærm (Pris inkl. Computer ca. kr.
11.000,-) samt nye plakater og informationstarvler
4. Julefrokost
4.1. Vil blive afholdt slut januar eller start februar – Patrick & Tonny står invitation
4.2. Juleafslutning december d.18. kl. 14-15) – Fahad står for invitation
5. Julegaver
5.1. Til hvem, beløb og indkøb – Frivillige kr. 350 pr/hoved – Fahad og Patrick
6. Bestyrelses ændringer
6.1. Jan Bergmann er udtrådt og Sixten erstatter hans plads
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7. Retningslinjer
7.1. skal opdateres, med regler for beklædning under træning – Udkast: Der
må ikke trænes i bar overkrop eller bare tær
8. Printer
8.1. Gammel Richo printer er afskrevet og afgives til Erik
9. Budget 2022
9.1. Budget for året 2022 skal udarbejdes. Info sendes af Fahad til Daniel
10. Nøglebrikker
10.1.

vi skal have fundet en der kan overtage det fra Marianne og have

en snak med pedellen ift. at kunne gøre det på en smartere måde –
Tonny prøver at få overdraget
11. Booking af lokaler
11.1.
Kontakt til kommunen vedr. booking af hal til fx. Yoga – Tonny
snakker med Marianne
12. DGI
12.1.
Udviklingsforløb med DGI (HFF har 3X3 timer til gode) – Fahad
tager teten
13. Instruktører
13.1.
2 har henvendt sig om ønske om at bliver instruktører – Patrick
tager teten
14. Bankforbindelse
14.1.
Opdatering af oplysninger vedr. ny bestyrelse til SparNord –
Fahad og Tonny tager teten
15. Mødefrekvens og forretningsorden
15.1.
Møde frekvens ændres til formand indkalder efter behov med 2
ugers varsel. Der skal laves en forretningsorden - Daniel laver udkast
hertil
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