Bestyrelsesmøde i TMIF Hovedbestyrelse
23.5.2019 2019 kl.19.30
Tilstede: Pernille Bengtsen, Ole Karlsen, Sanne Vinther, Anette Kjærsgaard, Claus Olesen
1. Haltider, fælles status på arbejdet at tilrettelægge haltider for den kommende sæson.
De enkelte afdelinger havde siden sidste møde undersøgt mulighederne for at fordele
træningstiderne på en sådan måde, at lørdagen ikke skulle tages i brug af aktiviteter, der
bliver forestået af frivillige trænere. Dette viste sig ikke at være muligt. Da der er for mange
hold og aktiviteter til de tilgængelige haltider. Ungdomshold er i forvejen henvist til
træninger på hverdagsaftener og det er ikke muligt at finde frivillige trænere der kan starter
før kl 16:00. Det blev derfor konkluderet, at den nuværende fordeling af tider i hallen
fastholdes og at emnet tages op igen i januar måned for at se om aktiviteterne for året efter
kunne åbne nye muligheder
2. Dialog med lokalrådet
Der blev orienteret om TMIFs arbejde og hvilken rolle hovedforeningen har i forhold til
afdelingerne. Der bliver i øjeblikket udviklet mange nye motions- og træningsformer, men vi
er nu der hvor kapaciteten af haltider ikke kan understøtte sådan en udvikling. Derfor er der
en særlig mulighed for at kunne inkludere endnu flere borgere fra lokalmiljøet i det
fællesskab. Der blev fra lokalrådet tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe med i slutningen af
processen. TMIF vil gå videre med tankerne og vil vende tilbage til lokalrådet på et senere
tidspunkt.
3. Ny WIFI-løsning til infoskærme
Ådalen IF tilbyder at TMIF kan koble sig op på deres netløsning for 1000 kr i oprettelsesgebyr.
Der er derudover udgifter til en modtager. Beslutning: Dette kan etableres uden yderligere
godkendelse fra bestyrelsen så længe udgifterne ikke overstiger 2000 kr.
4. Godkendelse af TMIF Håndbolds vedtægter
Ny formulering: Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen før sæsonstart og derefter ved
behov. Beslutning: ændringen er godkendt
5. Hjemmesiden.
Foreningens hjemmeside har været udsat for et angreb og det vurderes, at der er behov for
et udvidet abonnement for bedre backup og beskyttelse. Beslutning: der kan foretages
sikring af hjemmesiden for max. 50 pr måned uden yderligere godkendelse fra bestyrelsen.
6. Evnt.
Sponsorer til HF. Claus Olesen taler mulig sponsor forud for næste møde
Emner til kommende møde:
§
§

§

Langsigtet løsning på hjemmeside og support
Sponsorater i hovedforeningen
Status fra afdelingerne

Næste møde er torsdag d. 22.8 kl 19.30

