Referat Bestyrelsesmøde 20/2-18 NAIK.
Velkommen ved Næstformanden:

Punkt 1: Input Per
Ny forening Logos er her hver søndag ny idrætsklub.
Vandskade i kælderen. Per har haft besøg af Keld der vil lave en undersøgelse af skaden og hvor den
kommer fra med en lyskasse det koster kr. 15.500,Derudover vil han lave en prøveboring for at se om han kan spule vores dræningsrør. Pris 12.500,-. Efter
dette burde han kunne estimere hvad det vil koste.
Vi prøver om vi kan få kommunen til at betale.
Regning på beslag til håndbold. Der mangler at komme 2.000,- ind. Jørgen tjekker i regnskabssystemet.

Punkt 2: Kommunekredit lån:
Lån udgør 2.2 million.
Vi skal tage stilling til om det skal være 5 år til 0,50 % eller 10 år til 1 % eller 15 år til 1,28 %
Vi besluttede at tage 10 år til 1 %.
Låne op til udvidelse af kantinen og lave Handicap toilet. Vi vil undersøge om vi kan få et tillægslån til at
lave den forbedring.

Punkt 3: Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes den 21/3-18 kl. 19:00. Vi mødes kl. 18:00 til smørrebrød. Per bestiller.
Jørgen sørger for annonce i avisen og Flemming får fat i ordstyrer.
Gitte Lodberg vil godt stille op. Lars og Flemming tager en snak med Gitte. Bestyrelsen ser en interesse
konflikt.
Alle der på valg ønsker at genopstille.

Punkt 4: Økonomi:
Økonomi gruppen er ikke kommet videre grundet travlt arbejde. Men de vil tage fat. Søren
Rosenkilde kontakter Klaus (Revisor) til at starte med.
Nyt regnskabssystem, som vedtaget på sidste generalforsamling. Klaus har været med til at flytte data fra
det gamle til det nye.
Ny konteringsmetode der giver bedre overblik fra gang til gang. Jørgen er ved at blive verdensmester i
systemet.
Indestående i bank 620.000,Vi har fået en check på 10.000,- fra GB. Det er fra skolen. Vi mangler fortsat de 5.000,- fra kommunen.
Jørgen undersøger.
Budget til Per fremadrettet. Per kommer med ønsker og bestyrelsen laver en konto til Per til at købe de
ønskede ting. Det er dog ikke sikker alle ønsker kan opfyldes.

Fremadrettet skal indtægter splittes op således at ex. Banko, DGI køre på egne konti således at vi kan følge
med. Det samme med udgifterne.
John Mogensen har givet 15.000,- i overskud. Søren foreslår at vi laver en regneark til styrring af vores
arrangementer således at vi kan se med det samme indtægter og udgifter samt bundlinje.

Punkt 5: Projekt udenoms område:
Der er kommer 3 forslag, fra GB, til at lave noget hvor den gl. SFO lå. Det er mandag den 26/2-18 hvor
Flemming og Per deltager.
Der er nedsat 3 grupper i forbindelse med projektet.
Der skal laves nogle Drone optagelser således at vi kan få klippet en lille film sammen om området, med
henblik på at kunne få nogle penge fra GB. De er meget aktive i aktionsgruppen.
De vil lave nogle spots omkring projektet ved Super Brugsen og andre steder for at samle penge ind.
Flemming informerede om måden man samler penge ind til nye projekter efter Buskelund metoden
(Silkeborg kanten). Der er positiv energi i gruppen.

Punkt 6: Evt.
John Mogensen har været et super arrangement. Deltagerne efterlyser at hallen laver nogle flere
arrangementer.
Bjarne foreslår at vi genoptager Julefrokost festen.
Dette punkt ønsker vi at få med på næste bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen.
Regning på kr. 1.000,- skal den betales af hallen eller kantinebestyrer. Denne tages med ind i de nye
kontraktforhandlinger i maj med kantinebestyreren. Pris skal revurderes i forhold til hvad der bruges af
strøm.
Vand og de 2 vandmålere er to regnskaber og det er billigst at lade det være som det er.

Punkt 7: Næste møde generalforsamling
Generalforsamling afholdes den 21/3-18 kl. 19:00. Vi mødes kl. 18:00 til smørrebrød. Per booker kantinen

