
BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 27. marts 2012 i klublokalet 

     

Fremmødte: 

Forretningsudvalget:  Mogens, Bjarne, Joan og Marianne  

Håndboldudvalget:  Dorthe, Marianne og Anita 

Fodboldudvalget:  Jens Martin, Iben, Heidi og Winnie 

Gymnastikudvalget:  Christina  

Motionsudvalget:  Anders 

Støtteforeningen:    

Floorballudvalget:  Ruben 

Måske har jeg glemt et par stykker men fik ikke de fremmødtes navne skrevet 

op…  

   

1: Godkendelse af referat: 

Referat godkendt. 

 

2: Siden sidst:  

Energi Nord:  Kører men der er plads til flere. Der var efter mødet mødt en person fra 

Energinord for at fortælle hvordag det fungerer. 

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 

Depotrum:Der er sat nøgleskab op. Men mangler stadig i klublokale. 

Klublokale: Intet nyt.  

OK:Nr. til støtte i Overlade er 559595 og i Ranum er nr. 559602. 

Overlade Stadion og klubhus: Mogens har måske fundet en ny person til at gøre rent i 

klubhus. 

Sponsorer: Bandereklamer i Ranum koster 750 kr. og i Overlade 500 kr.  

  

3: Nyt fra udvalgene: 

Fodboldudvalget: 

Stille og roligt 

Der bliver ingen seniorafdeling i år og handicapfodbolden er også stoppet.  

Regnskab pr. 01.05.12 fremsendes inden mødet 

Restancer pr. d.d.:  

 

Håndboldudvalget: 

Håndboldafslutning. Jens Martin fik guld nål og Gitte og Dorthe fik sølvnål.  IKVEST 

ØNSKER TILLYKKE TIL DE TRE PERSONER.   

Der er meldt 4 hold til påskecup.  

Der arrangeres håndboldskolen igen i år. 

Regnskab pr.  

mailto:susannekristine@gmail.com


BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 27. marts 2012 i klublokalet 
Restancer pr. d.d.:  kr. 11.475,00 

  

Gymnastik: 

Regnskab pr. 01.05.12 fremsendes inden næste møde.   

Restancer pr. d.d.:  I har fået restancelisten tilsendt og bedes kikke på om der er nogen 

som skal slettes. 

 

Motion: 

Der er blevet malet i motionsrummet. Ellers går det godt.  

Regnskab pr. 01.05.12 fremsendes inden mødet. 

Restancer pr. d.d.: kr. 0. 

 

Floorball: 

Der er bestilt bander. Hallen betaler vogne til at køre dem på.   

Det var et godt foredrag som tiltrak næsten  100 mennesker. Senere på året kommer hun 

igen og der er det omkring foreningsløse unge. Det bliver nok en lørdag og så vil der bliver 

lavet et arrangement i forbindelse med dette.  

Regnskab pr. 01.05.12 fremsendes inden næste møde. 

Restancer pr. d.d.: kr lidt tilbage som gerne skulle indfries senest den  01.05.12 

 

4: Støtteforeningen: 

HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE……  

Det går godt i støtteforeningen. Har masser af ting og er klar til at tage imod alle 

sommerhusgæsterne til sommer når de skal ha lidt nyt til hjemmet.  

Der har været afholdt generalforsamling den 17. april på Trend Camping. Forsøger hvis det 

er muligt at medsende regnskabet. 

Lise Holm afgik desværre ved døden den 20. april og hun blev begravet den 27. april. I K 

Vest sendte en bårebuket. Æret været hendes minde. 

 

5: Regnskab i øvrigt:. 

Indestående pr. d.d. godt 5.000 kr. For første gang i lang tid har vores konto været kørt 

så langt ned at der ikke var penge til at betale lønninger med. Vi fik et lån hos 

støtteforeningen indtil der kommer penge fra Kommunen for medlemstilskud og 

lokaletilskud, i alt omkring 75000 kr.   

 

6: Nyt fra byfesterne i Overlade, Ranum og Jubilæumsfest i IK Vest  

Overlade: InteByfesten 2012 er klar. 

Ranum:    

 

7: Indkomne forslag 

ingen 

 

8: Eventuelt 



BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 27. marts 2012 i klublokalet 
Hovedbestyrelsen  kommer på besøg i alle udvalg her i løbet af 2012. Vi starter ud 

med håndboldafdelingen. Der er aftalt møde til den 15. maj i klublokalet.  

Marianne 

30.04.12 

 

Det med rødt er noget der skal eller skulle gøres…..tjek om det er ordnet. 

 

TIL OPSLAGSTAVLEN 
 

 MØDEKALENDER  FOR  I K VEST 

DATO 2012 

 Alle møder er kl. 19 hvis ikke andet er aftalt. 

10.05.12 Bestyrelsesmøde i klublokalet kl. 19 

   

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


