BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 26. oktober 2011 i klublokalet
Fremmødte:
Forretningsudvalget:
Håndboldudvalget:
Fodboldudvalget:
Gymnastikudvalget:
Motionsudvalget:
Støtteforeningen:
Floorballudvalget:

Mogens og Marianne
Gitte og Pia
Jens Martin og Iben
Ingen
Anders
Ingen
Ruben

1: Godkendelse af referat:
Referat godkendt.
2: Siden sidst:
Energi Nord: Kører men der er plads til flere. Vi får snart vores første afregning.
Hjemmeside: Brug vores nye hjemmeside. Er der eventuelt en der vil hjælpe Susanne med
at lægge noget ind på siden. Det er ved at være et omfangsrigt projekt og det er super
godt at der er noget til siden. Siden er rigtig godt besøgt.
Susannes email: susannekristine@gmail.com
Jubilæumsfesten: Så er der kommet opgørelse fra Brugsen og jubilæumsfesten kom ud
med et mindre underskud som forventet.
Depotrum:Der er sat nøgleskab op. Men mangler stadig i klublokale.
Klublokale: Der blev bestemt at der også skal laves en sponsortavle til gangen i hallen. Vi
har for en periode lånt vores lokale ud til Kørelærer Claus Madsen i Ranum idet han har
haft en vandskade i sit terorilokale. Han giver ikke noget for lokalet men da I K Vest har
første prioritet skal han vige hvis vi har møder. Dette gælder ligeledes for
dagplejemødrene som også benytter lokalet. Claus Madsen har så i stedet tegnet et
sponrorat til klubben på lige fod med andre sponsorer.
OK:Nr. til støtte i Overlade er 559595 og i Ranum er nr. 559602. Overlade har nytegnet
for 1 år og vi afventer stadig Ranum OK som håndbold skal overtage.
Overlade Stadion og klubhus: Der er sat en ny sponsortavle op på muren på klubhuset. Så
kan man skifte ud som sponserer falder fra eller kommer til.
Sponsorer: Der er fornyet sponsorkontrakt med Trend Camping, Maegleren i Overlade og
Claus´s køreskole har tegnet et sponsorrat.
Mogens søger hos Bitsh igen i januar om 30.000 kr.
Overladehallen: Vi ved ikke hvordan det går.
10 og 25 års nåle: Man undersøger selv i udvalgene om der er nogen som mangler eller er
blevet snydt.
I K VEST fonden: Der er indsat 60.000 kr. på vores konto og pengene fordeles således
og overføres til udvalg i den rækkefølge pengene bliver brugt.
Håndbold: 10.000 kr.
Fodbold: 10.000 kr.
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Gymnastik: 20.000 kr.
Floorball: 10.000 kr.
Klubhus: 10.000 kr.
Resten ca. 75.000 kr. er indsat på konto hos støtteforeningen og der skal således søges til
puljen.
Mogens sagde at det kører stille og roligt og at det er længe siden telefonen har været så
stille men det tolker han som om det går godt rundt i udvalgene og der er styr på det.
Olaf Smit har meldt ud at han trækker sig for posten i forretningsudvalget. Det er vi kede
af men har været enorm glad for det stykke arbejde han har lavet. Tak for det Olaf.
3: Nyt fra udvalgene:
Fodboldudvalget:
Færdig udendørs og indendørs starter den 24. oktober.
Ranum og Overlade sluses sammen i næsten alle rækker på drengesiden. Det har givet lidt
problemer men det har mest været på forældresiden. Børnene har ikke brokket sig.
Der har gået en person rundt og taget billeder på sportspladsen og så derefter prøvet at
sælge disse foto på musemåtter o.s.v. Dette er ikke lovligt og han skal stoppes. Det kan
blive en politisag hvis ikke det stopper af sig selv.
Regnskab pr. 18.10.11: Overskud på 1.592,07 kr.
Restancer pr. d.d.: kr. 25.150 (der er lige sendt kontingent ud og deadline er overskredet)
Håndboldudvalget:
Der er tegnet buksesponsorer.
Der blev vundet 2 guldmedaljer og en fjerde plads til tivolicup.
Der er meldt til rørcup i mellem jul og nytår.
Aab DH har været på besøg i hallen. En stor oplevelse.
Regnskab pr. 18.10.11: Underskud 43.387,82 kr.
Restancer pr. d.d.: kr. 4.050
Gymnastik:
Der skal købes flere cykler. Mogens kontakter Christina vedr. cyklerne. Motion har 16000
kr. når de er købt.
Regnskab pr. 18.10.11: Underskud 19.312,56 kr.
Restancer pr. d.d.: kr. 2.550 (deadline for girokort er ikke overskredet)
Motion:
Motion har fået tilskud fra kommunen på 16000 kr. som skal bruges til tilskud til cykler.
Udregningen af medlemmer blev gennemgået.
Regnskab pr. 18.10.11: Overskud 267.817,99 (167.817,99 når restgæld til ikvest på 50.000
kr. og afdrag på lån i december til DGI på 50.000 kr. er fratrukket)
Restancer pr. d.d.: kr. 0.
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Floorball:
Der er kommet nye floorball trøjer. De ryger til tryk her i ugen.
Der lavet et foredrag med Pernille den 15. marts 2012 kl. 19. foredraget hedder vist nok
”Faresignaler ved udsatte børn”. Det bliver et offentlig arrangement i hallen.
I april kommer hun igen og der er det omkring foreningsløse unge. Det bliver nok en lørdag
og så vil der bliver lavet forskellige aktiviteter i hallen den dag.
Regnskab pr. 18.10.11: Underskud 15.607,98
Restancer pr. d.d.: kr. 3.800
4: Støtteforeningen:
HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE……
Der var ikke mødt nogen fra støtteforening.
5: Regnskab i øvrigt:
Der er lavet regnskab pr. 18.10.11: Samlet overskud i foreningen på 114.800,19 kr.
Indestående pr. d.d. den 206.816,42 kr.
6: Nyt fra byfesterne i Overlade, Ranum og Jubilæumsfest i IK Vest
Overlade: Blev en go byfest og gav godt.
Ranum: Mogens kom med et forslag om at der evt. på generalforsamlingen vælge 2
personer til at være med i ikvest regi til at lave byfest. Alle i udvalgene har nok og man
orker ikke at skulle stable en byfest på benene samtidig.
7: Indkomne forslag
ingen
8: Eventuelt
Mogens sagde at der var kaffe på kanden den 22. november 2011, på Egeholmsvej 7,
Overlade. Der holder han sølvbryllup sammen med Else. Vi siger tak til Else for at vi må
lægge beslag på dig i foreningsregi. Mogens gider du lige sige tak til Else… 
Marianne
16.08.11
Det med rødt er noget der skal eller skulle gøres…..tjek om det er ordnet.
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TIL OPSLAGSTAVLEN
DATO

MØDEKALENDER FOR I K VEST
2011
Alle møder er kl. 19 hvis ikke andet er aftalt.

06.12.11 Bestyrelsesmøde i klublokalet gløgg og æbleskiver
2012
20.01.12 Arr. for bestyrelsesmedlemmer m/ægtefæller
Bestyrelsesmøde i klublokalet meldes ud senere
Generalforsamling i Motionsudvalget (klublokale)
Meldes ud senere
27.02.12 Generalforsamling i klublokalet
15.03.12 Foredrag v/Pernille ”Smukt hjem” over temaet
”Faresignaler ved udsatte børn”
Lørdag i Foredrag v/Pernille
april
Foreningsløse børn

