Valg af referent
Godkendelse af sidste referat
Godkendelse af dagsorden
5 min til den gode historie
Nyt fra forpersonskabet
Møde med Piaster
- Hallen i weekender. Informeret om at man kan bruge hallen. hvis der ikke er nogle
kan man bruge den. hvis man har booket og der er nogle skal man gå.
- Piastre har fået et link til booking til undervisere. Det synes han fungerede
- Vil gerne have møde med os og Mette. Se om man kan få et system hvorpå man kan
booke det.
- Kun et hold der skal til eksamen til sommer. Derfor mere plads til fredsif. Vi kan
fungere længere end til påske
- Vi kan hjælpe kp og kp kan hjælpe os
- Samarbejde med DIF. kan få kursus til alt muligt. Der skal være 25 minimum 25
tilmeldte, men er et tilbud både til Fredsif Medlemmer og idrætsstuderende.
- Schulz svarer piastre om at de skal mødes.
- Halv pris efter 1. marts
- Laura søger 10.000 fra SRKP til paintball event
-

Hold og holdleder
-

Hold svært at vurdere. Der har været meget udenom
Holdes øje med dans, bordtennis og spring
Vi skal have flere til at komme til dans og spring så vi kan holde det i gang

-
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-

Akut afmelding af hold er ok på facebook grupperne
afmelding i god tid burde man selv stå for eller i det mindste skrive til chris
Holdlederne skal have af vide at de ikke må aflyse et hold. På sigt skal dette
huskes på.
Fx må spring ikke aflyses selvom der kommer under 5
Chris gør opmærksom på at han går på halv barsel. vi skal have nogle andre til at
tage lidt over for chris
Vi aftaler at vi som helhed i bestyrelse at vi hører hvordan det er gået med holdet
hvis vi alligevel er på studiet

Fitness
-

Ny sprit
Vises hvordan vi skifter spritten for martin og toby

Økonomi
-

Chris og toby skal have kigget på det budget meget meget snart

PR
-

De fysiske skemaer skal skiftes hurtigst muligt(cecilie skifter skemaerne og
skriver til camilla at hun skal opdatere hjemmesiden)
Hold skemaet skal opdateres på hjemmesiden

Nøglekort
-

Ingenting

Skabe
-

Ingenting
Mange ledige skabe tilbage

Event
-

-

mange events er blevet aflyst
laura starter på efteskole så vi skal bruge en tovholder til events hvis det skulle
blive til noget
Santacup kan måske afholdes d. 18/3 da julefesten måske holdes der. Usikker
på hvordan det skal kunne lades sig gøre i forhold til undervisning i hallen. Schulz
skriver til piastre omkring hvad han har fået af vide omkring d. 18/3
Vi forsøger at få santacup til fungere d. 18/3
laura samler et santcup crew der kan stå for det

Eventuelt:
-

-

Pengeskabet? Hvad skal det?
- Det skal bare ud. Var rent blær. Kresten forsøger på at komme af med det
Skabsplads: i foreningsrummet, redskabsrum, gangen.
- Vi burde rydde op i vores skab i foreningsrummet så der kan bliver mere
plads til de andre foreninger. Det vi skal beholde skal vi ryger ned i et
skab. De andre foreninger kan få et skab i kælderen hvis de lyster
Bordtennisborde, nogle frivillige til at hjælpe med at samle og stille på plads?
- Piastre bliver spurgt om han kan få sine idrætsstuderende til at hjælpe
med samle dem.

- Computere med hver gang
-

Basket mangler nye bolde og volley mangler nye net(schuller skriver til piastre, vi
skal ikke betale det hele)

Vedtægter
Kresten ændre:

-

Det sidste korrektur
Formand til forperson
Bestyrelsesposterne
100kr årligt for eksternes skab

Chris undersøger:
-

Kan vi sætte en regel op om at man skal være 18 eller derover for at kunne være
en del af foreningen?(ændring af §12) FIU bliver spurgt

Til generalforsamling:
-

Skal alle bestyrelsesmedlemmer stemmes ind på ny hvert år?
Skal bestyrelsesmedlemmer kunne stemme ved mistillidsafstemning?

