Dagsorden/referat fra bestyrelsesmøde i NRUI
Mødedato:
Mødested:
Mødetidspunkt:
Deltagere:
Afbud:
Mødeleder:
Afsat
tid
1. 5 min.

2.

15 min.

9. juni 2020
Klubhuset
Kl. 19.00-21.00
Jens Frost Astrup, Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Lise Bomann, Morten Hjort Løvendahl Nielsen, Lasse Opstrup,
Gitte Søndergård
Hanne Bøgesvang Pedersen
Jens

Formål Overskrift

Indhold samt evt. beslutning

Referat:

med angivelse af ansvarlig og deadline

Lise

Godkendelse af
Ansvarlig alle
dagsorden og seneste
referater
Opfølgning fra sidst
Sidste nyt omkring Corona efter 8. juni - Gitte
Kulturugen og NRUI – Gitte
Byggeri - Ken

Godkendt.
Fremadrettet vil referatet blive sendt pr mail, og godkendes pr mail.
Forsamlingsforbuddet er ændret, hvilket mindsker vores udfordringer.
Fodboldskolen kan give udfordringer – Gitte sætter sig sammen med
Helle og laver retningslinjer, der kan udsendes til forældrene. Det skal
beskrives, så vi har taget vores forholdsregler. Der vil muligvis være
brug for ekstra hænder til at rengøre toiletter samt afspritte
kontaktflader.
Når de øvrige indendørs aktiviteter starter op igen efter sommerferien,
må vi forvente at kunne samles 100 mand.

Ros til afdelingerne for at overholde forsamlingsforbuddet på 10
mand.
I forhold til kontingenter følger vi de retningslinjer vi er underlagt.
Gitte nævner, at vi meget gerne må byde ind med aktiviteter til
kulturugen. Gitte samler ideer og går videre til Niels Kristian.
Afdelingerne bedes senest 17. august aflevere evt. ideer til Gitte.

3. 25 min.

Orientering fra
Ansvarlig alle
udvalgene siden sidst Kort orientering fra de forskellige udvalg med
nyt siden sidst (hvis der er nyt)

Byggeri: Ken fortæller vi skal bruge omkring 2,3 millioner. Der skal
laves beregninger for 60-80.000kr – inden der kan søges fondspenge.
Gitte vil undersøge mulighederne for at søge fonde, inden
beregningerne er lavet.
Petanque: Intet nyt
Fodbold: Blank (Hanne var ikke til stede)
HIS: Alt aflyst. Snarlig generalforsamling.
Løb/gang: Det går rigtig godt, både i gang og løb. Senior Holdene er
også godt i gang.
Krocket: Ingen nyt.
Støtteafdelingen: Der er sendt fakturaer ud til sponsorer. Der laves et
skriv til sponsorer om hvordan vi forholder os ift. Corona og sponsor
pengene.
Badminton: Intet nyt.

Folkedans: Intet nyt – går i gang til efteråret.
Klubhus: Intet nyt. Der er bestilt sprit hjem.
NRUI bladet: Intet nyt.
Anlæg. Har lavet ad hoc. opgaver. Har ikke været samlet endnu, men
sker snarest.
Håndbold: Intet nyt. Der er årsmøde i Helle håndbold d. 24. juni.
Gymnastik: Der er lavet drengehold til den kommende sæson, i håb
om, at vi kan samle flere drenge. Der mangler enkelte trænere til
gymnastik og crossgym.
Arrangementsudvalget: Byfesten er aflyst.
Opkridtning: Der er været gang i opkridtning af felter.

4. 25 min.

Kontaktpersonsordni En orientering omkring hvordan
ngen og evt. møde
kontaktpersonsordningen har fungeret hidtil, og
eller arrangement
om vi skal fortsætte på samme måde? – Jens
med udvalgene
Skal der indkaldes til møde med udvalgene på
samme måde som hidtil, eller kan vi komme i
tanke om noget andet? – Gitte

Banko: Opstart når flere må samles
Ordningen fortsættes som hidtil. Ingen er i tvivl om hvordan det
fungerer. Kontaktpersonerne tager fat i de afdelinger, de har ansvar
for, så afdelingerne ved hvem de skal gå til i bestyrelsen.
Udvalgene samles til efteråret, for at styrke fællesskabet og det
tværfaglige.
Dialogmøderne med udvalgene giver god mening, for at sikre at alle
bliver hørt.

5. 40 min.

Forslag til
indsatsområder vi
kan arbejde med det
kommende år

Ansvarlig Gitte
● Synlighed, branding, kommunikation
● Frivillighed, synlighed af frivillighed,
anerkendelse og uddannelse
Drøftelse af hvordan vi kan arbejde hermed og
evt. andre emner

6. 5 min.
7. 5 min.

Evt.
Samlet godkendelse
af referat

Mandag d. 17. August, kl. 19.00 i klubhuset
Tirsdag, d. 15. september, kl. 19.00 i klubhuset
Torsdag, d. 8. oktober, kl. 19.00 i klubhuset
Onsdag, d. 18. november, kl. 19.00 i klubhuset

Der skal sættes fokus på det fede, ved det frivillige arbejde, og sikre at
de får den anerkendelse de har fortjent.
Gitte orienterer om uddannelse i frivillighed. Giv Gitte besked, hvis det
har interesse.
Hjertestarteren er aktiv og Lise tilmelder den til serviceaftale.

Ansvarlig alle

Kommunede mødedatoer:
17. juni 2020
Generalforsamling HIS og efterfølgende generalforsamling i Helle Hallen
Bestyrelsesmøder:

Der mangler overblik over grupper og sider på Facebook. Vi skal
arbejde videre med det – og det vil blive taget op på vores fællesmøde
til efteråret.

Deltager:

