SAHL KULTUR- og IDRÆTSFORENING

Bestyrelsesmøde i Sahl Minihal, onsdag d. 2. september 2015 kl. 19.30 - 21.00
Deltagere: Torben, Bjarne, Werner, Lillian, Peter, Steffen, Anne-Dorthe, Preben
Afbud: Steffen
Referent: Werner

Dagsorden / referat:
1. Godkendelse referat sidste bestyrelsesmøde. (Preben) (Fælles med halbestyrelse)
Bem: Godkendt materiale udsendes til hjemmeside og facebookopslag.
Ref: Godkendt.

2. Status Conventus, etc. (Fælles med halbestyrelse)
Bem: Conventus er klar til hjemmeside.
Ref: Torben og Bjarne tager initiativ til at drøfte og afstemme detaljer med udvalget. Regnskabsår vedr. SKIF
1. april til 31. marts.

3. Evaluering ”Åben landsby” projekt, skal succesen gentages næste år? (Fælles med halbestyrelse)
Bem: Projekt afholdt 22. august i forbindelse med fitness-lokalernes officielle åbning.
Ref: Fin tilslutning konstateret (antal opgjort til ca. 100 personer). Forslag om gentagelse af denne
arrangementstype til næste år sættes på foreningens dagsorden senere, evt. med henblik på
nedsættelse af et aktivitetsudvalg herfor. (Preben)
Arrangementsudgifter på 2442 kr. fordeles ligeligt mellem hallen og foreningen (Peter og Jens Peter
clearer, der sender detailregnskab til Bjarne).

4. Bookning/kalender for aktiviteter hallen (Fælles med halbestyrelse)
Bem: De sæsonbetingede aktiviteter er så småt ved at starte i et omfang, der kræver lokalekoordinering
(dans, HitFit. zumba, kortspil, dilettant, badminton m.m.)
Ref: Hallen udarbejder et tilgængeligt koordinerings-skema. Jens Peter tager initiativ.

5. "Amatørteater i 2016 - begrænsninger og muligheder?" (Fælles med halbestyrelse)
Bem: Diskussionsoplæg med orienterende materiale omkring lydprojekt fremsendt.
Ref: Både halbestyrelsen og foreningsbestyrelsen bakkede op omkring fortsatte initiativer til etablering
af en dilettantforestilling i 2016 samt støttede tanken om en evt. fortsat amatørteatervirksomhed i Sahl.
For at kunne afvikle en forestilling samarbejdes med hallen omkring de nødvendige inventarinvesteringer, så
aktiviteterne kan tilpasses de nye lokaleomgivelser. Werner tager initiativ til udarbejdelse af et budgetudkast til
drøftelse i begge bestyrelser. Hallen får lejeindtægten, og foreningen får kommunalt tilskud.
Premieredagen for dilettanten i 2016 fastsættes til lørdag d. 19. marts.
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6. Overdragelse formand, Mappe fra Torben (Torben/Preben)
Bem:
Ref: Overdragelse er sket.

7. Økonomi: Status, (Bjarne)
Bem: "Gamle" medlemmer fra borgerforening og badmintonklub er registreret.
Ref: Forretningsgangen vedr. sammenlægning af foreningernes midler er nu afsluttet

8. Priser for deltagelse aktiviteter, dækning og økonomiske principper (Alle)
Bem: Der tilstræbes en rimelig ensartethed omkring kontingenter til de forskellige aktivitetstilbud.
Ref: De offentliggjorte kontingentstørrelser for idrætsaktiviteterne og dans vedlægges referatet som
bilag (Peter sender til Werner). Badmintonsæson og amatørteatersæson ligestilles kontingentmæssigt,
400 kr for en hel sæson + 100 kr for medlemsskab. Werner orienterer amatørteateraktivisterne. Bjarne kontakter
restanter. Ekstra omkostninger ved evt. tilmelding af hold (DGI) i Århus pulje.
Bjarne tjekker op på boldpengebetalinger, beløbsændringer vil eventuelt kunne komme på tale.

9. Udvalg: Status fra alle / Træner/instruktør status
Bem: Udestående fra sidste møde:Vi skal have lavet en liste over materielle ting som vi lejer ud, priser, placering og
kontaktperson. F.eks. flag, grill, telt (er vist afgået ved druknedøden), øvrigt??
I forbindelse med tovholderlisten vedføjes en oplistning af foreningens materiel og inventar. Når listen er klar,
drøftes muligheder og priser for udlejning heraf. Werner har opgaven.
Det er aftalt med Merete at det bliver gudstjeneste kl. 15 og lystænding kl. 16. (1. søndag i advent)
Ref: Tovholderliste m.m. forventes klar ved næste møde (Werner). Instruktørsituationen er under kontrol.
Ansøgning til kommunen vedr. projekt "Sahl Park" skal udvalgsbehandles , hvis kommunen imødekommer
ansøgningen. Det ansøgte beløb er i størrelsesorden 300.000 kr.

10. Eventuelt.

(Alle)

Bem:
Ref: 12 gamle borde flyttes til Svanegården med henblik på udlejning, samtidig overdrages et gavekort til Jørgen og
Grethe Berthelsen for deponeringen af foreningens udstyr (Bjarne, Torben og Peter ordner det). Ved samme
lejlighed laver Torben og Peter en opsummering af de af foreningens ting, som måtte ligge i laden. Resultatet
heraf mailes til Werner, der ajourfører materialelisten.
Vedtaget vedr. flagudlejning:
Vedr. udlejning af mobile flag:
For medlemmer af SKIF: Kan 10 flag lejes gratis, herudover afregnes med 30 kr. pr. normalflag og 47 kr
pr. spec.flag (kan hejses på halv)
For ikke-medlemmer:

Flag kan lejes for 30 kr. pr. normalflag 47 kr. pr. pr. spec.flag (kan hejses på halv)

Man sørger selv for afhentning og tilbagelevering af flagene, henvendelse herom til Arne Halkjær Rasmussen.

11. Næste møde, 7. oktober (Preben)
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