Godkendelse af sidste referat
Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
5 minutter til den gode historie
Nyt fra forpersonskabet
-

-

-

Møde med Piaster
- Ambitiøs men sød
- Kurser til studerende
- Penge til at starte studielivet - hvad skal de bruges til?
- Turneringer
- Christian Hauth vil gerne lave en bordtennisturnering
(kræver opbakning og promovering)
- Idrætsstuderende og undervisere og fredsif
heldagsturnering i forskellige sportsgrene (det vil vi
gerne såfremt idrætsunderviserne er primus motor på
dette)
- Bolde (FredSIF eller idræts penge)
- Chris skriver ud til holdledere og spørger hvad vi
mangler
- Helt generelt mangler vi udstyr og især bolde er virkelig
ringe kvalitet.
- Kurser
- Ja tak hvis det er til holdlederne
- Nej tak hvis det er fra os til de studerende
- Weekendplaner i hallen
- Skema over hvem der bruger hallen
- Det er et stort arbejde og ansvar, som vi ikke kan løfte
uden løn.
Er det nødvendigt at skrive ud på grupperne at der er hold?
- Toby synes umiddelbart at det er fedt at vide hvor mange der
kommer. Dog kan vi skrive ud generelt at der altid er hold med
mindre andet bliver skrevet ud. Det må op til den enkelte holdleder,
at afgøre om man vil skrive på gruppen eller ej.
Løfte i flok
- Bedre til at både uddelegere og tage opgaver.
- Bedre til at kommunikere
- Vi er alle nye i dette og vokser med opgaven - især hvis vi
samarbejder.

Holdleder & hold
-

Holdene kører det er nice

-

-

-

-

-

- Spring og bordtennis kører knap så godt, men det kommer
Der er kommet gruppe til kampsport
Dans
- Mandag kl 16-17
- Chris laver facebookgruppe
- Silje laver “skriv”
Fodbold
- Riiigtig mange kommer
- Evt. fodbold om torsdagen også?
- Vi finder en ny holdleder, hvis Jonas ikke er frisk på to dage
Badminton
- Også mange mennesker
- Kunne også ligge torsdag?
- Evt. en times badminton og en times fodbold.
Forslag fra Kresten om at lave begrænsning på antallet på holdene
- Caro synes det er en dårlig løsning, da vi gerne vil rumme så mange
som muligt.
- Vi ser situationen an til næste møde og ser om det stadig er et
problem.
Chris afgør hvad der giver mening
Chris skal gøre holdledere opmærksomme på at de skal tjekke om folk er
medlem fra nu af. Vi har endnu ikke medlemslister, så vi skal tjekke folks
MP kvittering.

Fitness
-

-

Det er godt og fint så længe folk ikke er nærige dumpaps
KreglerKresten har solgt ud
Kresten skal blande eddike
Læderbetræk
- A work in progress
- Hvad koster det?
Penge til elastikker på holdlederkontoen

Økonomi
-

Ikke overdraget endnu
Toby er snart klar
Ikke brug for hjælp lige nu, men det bliver der.
Kan ikke lave medlemslister endnu - Toby spørger om Lærke kan, eller om
han kan få adgang.
Indtil videre spørger vi efter MP-kvittering

PR
-

I tvivl om arbejdsopgaver
Kom gerne med ideer og send billeder!
Billeder af alle
Cam skriver ud til holdledere og sørger for at få billeder af dem
Har rettet hjemmesiden til - skide godt
Ideer til opgaver:
- Promover vores insta på studiet med plakater med QR-koder og på
facebook
- Promover events
- Når der kommer nye skemaer, skal de printes og hænges op.
- Få printkortet til at virke.

Nøglekort
-

Når vi har medlemslister, skal vi lukke de kort som ikke længere har et
aktivt medlem tilknyttet.

Skabe
-

Skabe.fredsif@gmail.com
Plakattjek
Cecilie skriver ud på facebook

Event
- Battle Royal - det gik godt - ca. 30 mennesker, få skader, god opbakning - mega
fed og god stemning
- Friluftstur - datoen er ude med en begivenhed, der skal snart mere ud. Snakker
med PR om promovering
Events resten af året er der overblik over fra Lauras side.
Ideer:
-

lasertag
Springweekend
Sportsevent i hallen med overnatning

Kommende datoer
-

Næste møde 14/10 kl 14-16

Evt.
-

Alle facebook grupper skal være opdaterede med holddage og -tidspunkter

-

Chris skriver ud til holdledere og beder dem om at ændre det selv.
Camilla opdaterer facebook-sider med nyt skema, når Chris har givet GO!

