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Bestyrelse møde 07-04-2022 

Dagsorden. 
Dagsorden. 

1. Velkommen til de ny medlemmer i bestyrelsen 

2. Opfølgning af foregående møde 

1. Velkomst pakker - Der var ingen til stander hejsning, af dem der skulle have 
2. Leder fest Invitationer/gavekort/mad og vin/opstilling/oprydning. 
3. Flyer – evt. i forbindelse med "sommer fest uge" 
4. Godkendelse af foregående mødereferat + Generalforsamling 

3. Året leder + Æresmedlem - hvem og hvornår. 

4. Frihedsfest den 4 maj. 

5. Gavekort Konfirmander. 

6. Bordet rundt. 

7. Evt. 
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referat: 
mangler: Andreas, Jan, Martin og Camilla. 

Velkomstpakker: 

Enighed om, at Birgitte sender indbydelse ud til modtagerne via Familieidræt. 

Lederfest: 

Helle har sendt invitationer ud. Fremover skal alle, der skal inviteres, oprettes i Conventus. 

Annette får styr på gavekort 

Helle bestiller mad 

Lone bestiller og henter islagkager. Helle giver besked til Lone, når hun kender antal af 
gæster. 

Peter sørger for vin 

Peter samler sammen på, hvem der kan hjælpe til lørdag med borddækning og hvem, der kan 
hjælpe med oprydning  dagen efter. 

Flyer: 

Peter har et forslag til, hvem vi kan få til at hjælpe. Vi hører nærmere. 

Årets leder: 

Snak om kandidater. Forslag om Martin og Annette. Peter tager sig af gaven. 

Frihedsfest d. 4. Maj: 

Fællesspisning i Hallen. Thomas har kontakt til Helle. Forventeligt ca 200 til spisning. GGB 
giver duge. Helle, Peter J og Peter G hjælper med opsætning d. 3. Maj. 

Gavekort konfirmander: 

Annette sørger for. 

Bordet rundt: 

Helle - Der skal tilrettes kontingent for fodbold senior i Conventus. Peter sørger for. 

Helle - Nørhalds cup. Der kræves 20 personer til at hjælpe, hvis der skal være overnatning, forplejning m.v. i 
Hallen. Det kan vi ikke tilbyde i år, men vil gerne tage det op næste år, så vi har bedre forberedelsestid. 

Helle - snak om at det vil være en god ide, at et par stykker fra bestyrelsen deltager i opstartsmødet, så der 
kan undervises i Conventus m.v. 

Helle - Der skal indhentes børneattester på Brian Poulsen og Christian Torp. Disse sendes til Martin Halle, så 
han kan sørge for underskrifter.Og.. Jesper Frederiksen sendes til Trine, så hun har ansvar for underskrift. 
Og... Morten Klyver. Sendes også til Martin Halle. 

Lone - Sørger for dette og giver besked til formanden, når det er på plads. 

Claus - orienterede om, at der stadig er et par huller i programmet. Gjøl'en holdes i forbindelse med Gjøl 
Festuge. Kommunen har mundtlig givet grønt lys for at det må holdes på Vinkelvej. Claus vil gerne have det 
på skrift. Peter G sørger for. Også en snak om, hvad sponsorerne siger til, at der kommer reklame på en 
fælles flyer til Gjøl Festuge. Peter J undersøger hos sponsorerne, om det er ok.  
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Birgitte - Orienterede om, at næste sæson er ved at komme på plads. Bl.a er der ved at blive forberedt 
boksning og børnedans. Der bliver opdeling af yoga med dame- og herrehold. Der er tilmeldt 19 på 
sommeryoga-holdet.  
Sussi er ved at forberede Fårup-tur til kr. 100,- pr. Person. GGB giver tilskud. 

Peter - Orienterede om, at der lige har været brandeftersyn. Slanger skal skiftes ud. 

Tour de Jammerbugt bliver d. 25. Aug og starter på havnen. Der bliver flere ruter. Line er ved at skaffe hjælp 
på ruterne.  
Festugemøde næste gang d. 25. April i cafeteriet. 

Snak om kodelås til boldrummet.  
Snak om nøgleliste, så vi får styr på, hvem der har nøgler til Hallen. Peter G. laver liste, så vi kan a jourføre. 

Snak om gavekort. Kan vi finde på andre alternativer? Vi tage op igen.  
  

næste møde d. 13. juni. 

 


