BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 8. december 2010 i klublokalet
Fremmødte:
Forretningsudvalget:
Håndboldudvalget:
Fodboldudvalget:
Gymnastikudvalget:
Motionsudvalget:
Støtteforeningen:

Mogens, Bjarne og Marianne
Dorthe
Ingen mødt
Christina, Lotte og Gitte
Anders
Svenning og Kaj

1: Godkendelse af referat:
Referat godkendt.
2: Siden sidst:
Energi Nord: Der tages fat om det til efteråret. Olaf er primos motor.
Hjemmeside: Brug vores nye hjemmeside. Det er kun fantasien som sætter grænser for
hvad der skal med derpå. Send venligst det I gerne vil ha med til enten Susanne eller
undertegnede:
Susannes email: susannekristine@gmail.com
Jubilæumsfesten: Næste møde er den 19. januar 2010.
Depotrum: Der er bestilt hylder og skabe som SOBO sætter op og den 19. januar 2010 er
der oprydnig derinde. Men inden må hvert udvalg gerne lige få taget det grove…der bliver
store hylder til tasker. Marianne bestiller nøgleskabe.
OK:Nr. til støtte i Overlade er 559595 og i Ranum er nr. 559602.
Ikke modtaget noget fra Ranum brugs endnu.
Der er stillet forslag om ok-aftalen i Ranum skal lægges ud til et udvalg. Håndbold vender
det lige i deres bestyrelse. Fodboldudvalget må melde ud hvis de er interesseret.
Overlade Stadion: Der skal kikkes på timeforbrug for rengøring af klubhus….Opsyn med
klubhus skal lige tages op til overvejelse. Mon fodboldudvalget lige vil spæde det sidste til
det drejer sig måske om ca. 1000 kr.
Petanquebanen: Måske en person med til bestyrelsesmøderne.
Sponsorer: Salling Plast vil gerne springe over i år men vi vender tilbage næste år. Der
kommer måske en ny fra Overlade Virenfeldt.
Overladehallen: Der skal et nyt musikanlæg op i hallen. Det gamle ødelægger cd og nu der
er zumba kræver det noget mere. Mogens tager fat i ham musikmanden og får noget gjort
hurtigst muligt. Måske Overlade skole vil spæde lidt til.

3: Nyt fra udvalgene:
Fodboldudvalget:
Intet nyt.
Regnskab pr.07.12.10: Overskud på kr. 4.323,71
Restancer pr. d.d.: kr. 5.700
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Håndboldudvalget:
Rørcup den 28.12.10. 5 hold tilmeldt.
Der er lavet spissammen arr. Ved hjemmestævner. Connie har sørget for madet og for
tilmelding. Typisk 30-50 kr. alt afhængig af menuen.
Håndbold fik ros fordi de har sat det på hjemmesiden. God reklame.
Mathilde Nielsen er begyndt på talenttræning hos Aalborg DH…..flot flot..
Regnskab pr. 07.12.10: Underskud på kr. 22.876,15, men efterfølgende er der overført
godt 24.000 kr. fra støtteforeningen.
Restancer pr. d.d.: kr. 11.940
Gymnastik:
Spinning kører videre men selv om cyklerne er blevet repareret er de igen gået i stykker.
Man har fået et tilbud på 12 cykler til 92.000 kr. Der ansøges støtteforeningen om de vil
støtte projekter.
Efter jul laves der Zumbahold for børn.
Der er kommet ny springinstruktør. Det er Sisse Haldrup som skal hjælpe Christina og
overtager måske et hold næste år.
Første gang efter jul vil der være en person fra rep-holdet tilstede i hallen.
Men ellers har man holdt juleferie.
Regnskab pr. 07.12.10:Overskud på kr. 47.349,34
Restancer pr. d.d.: kr. 5.570
Volleybold:
Stand by til næste år.
Regnskab pr.:
Restancer pr. d.d.:
Motion:
Motion vil gerne afdrage 62.000 kr. til ikvest så der kun er 50.000 kr. tilbage.
Ellers kører det bare.
Anders skal tilbage til udvalget og spørge om de vil være med til at købe spinningscykler
mod at de kan benyttes i motionslokalet ud over når der er faste hold.
Mogens har foreslået at der kunne komme en ung med som ungdomsudvalgsmedlem.
Men ellers fortsætter hele bestyrelsen til generalforsamling.
Regnskab pr. 07.12.10. Overskud på 230.701.97
Restancer pr. d.d.:Ingen
4: Støtteforeningen:
HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE……
Det går godt i støtteforeningen. Men lige nu er der koldt derude. De rydder op engang
imellem så der er udskiftning på tingene.
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5: Regnskab i øvrigt:
Mogens har lavet en ansøgning til støtteforeningen om evt. tilskud til spinningcykler.
Indestående pr. d.d. den 07.12.2010: 188.040,54 kr.
6: Nyt fra byfesterne i Overlade, Ranum og Jubilæumsfest i IK Vest
Overlade:Næste års byfest er i gang.
Ranum: Der er ikke kommet et regnskab fra byfesten
Der gives en underskudsgaranti på 5000 kr. og der skal foreligge et regnskab for festen.
Jubilæumsfest: Musik og hal er bestilt. Følg med på vores hjemmeside og på facebook.
7: Indkomne forslag
Der klages over dårlig rengøring i Overladehallen. Mogens tager kontakt til Karina eller
Jacob om det kan forbedres. Der er oplyst at man selv skal svabe før og efter hvert hold.
8: Eventuelt
Der blev serveret gløg og æbleskiver.
Oluf Mikkelsen var indkaldt til mødet for at fortælle lidt om ikvest støttefond som
bestyrelsen påtænker at ophæve.
Der står 126.500 kr. på kontoen og der skal indgives forslag til støttefonden om hvad vi
gerne vil bruge nogen af pengene på.
Det er så meningen at beløbet skal overrækkes til vores fest.
Marianne laver en liste til Oluf Mikkelsen over nogen ting som vi gerne vil bruge pengene på.
Marianne
12.12.10
Det med rødt er noget der skal eller skulle gøres…..tjek om det er ordnet.

TIL OPSLAGSTAVLEN
MØDEKALENDER FOR I K VEST
DATO

Obs obs obs obs ons ny dato på arr. Flyttet til den
21.01.11..sidste tilmelding den 16.01.11 til Mogens
21.01.11 Arr. for bestyrelsesmedlemmer m/ægtefæller
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Bestyrelsesmøde i klublokalet meldes ud senere
16.02.11 Generalforsamling i klublokalet
02.04.11 40 års jubilæumsfest i Ranum Multikulturhal

