Referat af bestyrelses møde i Eggeslevmagle S.G.& I.F.
Den 13/4 i skydekælderen kl. 19.30-21-30.

Deltagere:
Steen Aakjær, Verner Siesing, Pernille Pedersen, Ulla Kløcker, Christian Duus, Hans Peter Kongsbak
Fraværende:
Jørgen Møller, Poul Stokholm, Inger Toudahl

1. Godkendelse/tilføjelser til dagsorden.

2. Forhold omkring senioridrætten
a. Brev til medlemmer vedr. overtrædelse af persondatalov i forbindelse med stiftelse og
information af/til ny ekstern forening. Steen Aakjær skriver brev.
b. Bestyrelsen har besluttet at indgive en anmeldelse til de relevante myndigheder om
misbrug af Eggeslevmagle SG & Ifs forretningssystem, samt overtrædelse af
persondataloven. Pernille Pedersen håndterer dette.
c. Brev til Per Bunk vedr. indkøb af badminton bolde, samt udlevering af budget for 2016
specificeret pr. aktivitet i Senioridrætten. HPK skriver brev.
d. Bestyrelsen har truffet beslutning om, at Seniorudvalget opløses med omgående virkning.
Beslutningen er truffet med baggrund i, at Seniorudvalget ved at arbejde for en ny ekstern
forening har misbrugt den tillid som bestyrelsen i Eggeslevmagle SG & IF har vist udvalget,
samt overtrådt den gældende forretningsorden og de gældende vedtægter. Bestyrelsen
arbejder i skrivende stund på at nedsætte et nyt udvalg med en loyal
personsammensætning. Evt. henvendelser vedr. Senioridrætten for Eggeslevmagle SG & IF
rettes fra dags dato til bestyrelsen, helst på email. HPK skriver brev. Steen sender brev til
udvalg. Meddelelse på hjemmeside – HPK.

3. Referat Af fælles instruktør møde.
5. min.
a. Det fælles instruktør møde var en succes med deltagelse af instruktører i alle aldre. Der
blev skabt en god og fælles stemning, samt udvekslet gode ideer og forslag til det
fremtidige arbejde i foreningen.

4. Opfølgning på ”Tør vi tage springet”
a. Rekruttering af ekstern konsulent Helle Glyø. Pernille Pedersen indhenter tilbud på
rådgivning i forbindelse med det videre arbejde med ”Tør vi tage springet”.

5 min.

5. Orientering fra aktiviteterne.
15. min
a. Næste bestyrelsesmøde: der laves en opdateret liste med udvalgsmedlemmer i de
respektive udvalg.

6. Orientering om hal ansøgninger og tilskuds ansøgninger.
a. Halansøgninger og tilskudsansøgninger er indsendt.

5. min

7. Orientering om hjemmeside og opsætning af hold i conventus.
a. Der er ændret på adgangen til redigering af foreningens hjemmeside.

10. min

8. Orientering om brev til senioridrætten.
a. Behandlet under pkt. 2.

10.min

9. Beslutning om åbnings dato for betalingsmodul på hjemmesiden.
a. Udsættes til næste møde.

10. min

10. Beslutning om annonce til sæson start.
a. Udsættes til næste møde.

10. min

11. Nyhedsbrev.
a. Der arbejdes med opsætning af nyhedsbrev i forbindelse med ny hjemmeside.

5. min

12. Evt.

15. min

