REFERAT
BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 22-02-2022 kl. 19:00

Deltagere:
Tonny, Daniel, Philip, Patrick, Sixten og Fahad
Dato 22-02-2022
Referent:
Tonny Gümoes

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
1.1. Dagsorden godkendt:
2. Opgave/område ansvarlig
2.1. Instruktører – Patrick Ny er meldt klar som instruktør
2.2. Udstyr – Undersøg udskift af kabeltårn, små vægte flyttes
2.3. Marketing – Philip laver reklame for medlemmer på Facebook og Instagram. Der er sat kr. 8000,- af over en prøveperiode på 6 mdr.
2.4. Facebook HFF – Frida skal opdatere med timer og evt. hold
2.5. Hjemmeside & infoskræm – fjern Coronaspas, sæt pauseinterval op
2.6. Oprydning i skabe – Færdiggjort og nøgler testet
3. Lokale opdatering
3.1. Opsætning af ny infoskærm samt nye plakater og informationstarvler er
færdiggjort
4. Julefrokost
4.1. Vil blive afholdt 2. april på Rungsted Kro
5. Retningslinjer
5.1. Daniel laver ændringer og lægger dem klar til godkendelse
6. Nøglebrikker
6.1. Er overdraget fra Marianne til Fahad og Tonny. Indkøb af iPad godkendt til direkte indskrivning af brikker når de afleveres til bruger. Skal
være i skab ved musikanlæg.
7. Budget 2022
7.1. Budget for året 2022 er Daniel ved at lææge sidste hånd på
8. Booking af lokaler
8.1. Kommunen er kontaktet vedr. booking af hal til Yoga og Senior gym. Vi
beholder de eksisterende tider.
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9. DGI
9.1. Udviklingsforløb med DGI (HFF har 3X3 timer til gode) – Vi afventer
med at bruge dem til senere på året
10. Instruktører
10.1.
Ved nye instruktører skal de først følge en ”mentor” i 2 mdr. inden
afgørelse om uddannelse gives
11. Bankforbindelse
11.1.
SparNord er oplyst om den nye bestyrelse og der er ved at blive
lavet 2 faktor godkendelse på alle udbetalinger– Fahad og Tonny har
adgang
12. Generalforsamling
12.1.
Der skal indkaldes til generalforsamling inden 30. april. Lige så
snart budget er for 2022 er færdig og 2021 er bogført.
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