Bestyrelsesmøde i TMIF Hovedbestyrelse

for at få det på hjemmesiden

19.11.19
Tilstede: Jakob Wadsager Bjørn, Sanne Vinther, Anette Kjærsgaard, Lotte Brøgger, Claus Olesen
1. Skriftlig orientering fra afdelingerne
Fra Motions afd.
Status:
- Vi er godt i gang med vores sæson og kan kunne sige at vi har godt tilmelding til alle vores
hold.
- I floorball har vi nu 2 børnehold og herre og damer. Herrerne træner nu 2 gang om uge. De
har tage fredag aften i brug. En af træner er blevet meget aktiv i floorball i dgi Østjylland,
hvor man taler om turneringer inden for motions floorball.
- Vi holder julefrokost, med alle holden tirsdag d. 3 dec, det er blevet en traktion som de
voksne glæder sig til.
Status fra TMIF Håndbold:

·
·

·

·

fuld gang i turneringen, og vi skal allerede nu se på, hvilke hold, der skal rykke op, og hvilke
der får større glæde og udvikling ved at rykke ned eller blive på samme niveau efter jul
vi har virkeligt mange hold, så mange at vi knap kan afvikle deres kampe på en søndag,
hvilket eller giver de allerbedste hjemmestævne dage for både spillere og publikum. Efter
jul kan vi risikere at skulle bruge lørdag til kampafvikling også.
Trille Trolle er kommet godt i gang som nyt fast hold, men vi har besluttet ikke at lave Fivea-Side-håndbold, fordi vi tror, vi kommer til at appellere til de samme, som spiller floorball,
og det var jo intentionen at give et tilbud til folk, der ikke er aktive, ikke til de der i forvejen
er aktive
vores skifte til Holdsport som medlemssystem og til kontingentopkrævning er gået så fint,
at vi er helt overraskede

Her er badmintons rapport.

·

Tilmelding pågår stadig på børn og unge delen. Næsten 100% fremgang i tilmeldinger på
både Miniton og unge. Tror selv at det er vores gode trænerteam, der rykker flere børn til.
Vi har også nedsat kontingentprisen fra 500 kr. til 300 kr. Men stadig problemer med at få

·

·

nye forældre til at få deres børn tilmeldt - og desværre møder ikke så mange forældre op
til træning på Miniton (6 - 9 år).
Fået placeret stævner og klubturneringer på lørdage og søndage, hvor vi har været nødt til
at "skubbe til" både Håndbold og Virups fodboldhold. Ungdomsafdelingen er tilmeldt flere
stævner i år. Forventeligt laves, der også et stævne til Miniton
Fået gang i salg af Badmintonbolde fra opstillet køleskab i redskabsrummet. Foregår via
Mobile Pay. Desværre ikke så meget salg endnu, men håber det rygtes at det er gode
stabile bolde.

Status fodbold:
·
·

·
·

Udendørs sæson er så godt som slut, U9 træner videre og U15 er tilmeldt
vinterturnering.
Indendørs er i fuldt gang og alle hold deltager, dette skaber desværre lidt tids mangel,
men håndbold har venligst givet os muligheden for en time mere om lørdagen til og
med 7-12
Vi er i fuld gang med vores planer om udvidelsen af vores klubhus
Medlemstallet har været stigende sæsonen igennem

2. Belysning ved multibane.
Jesper fra fodbold afd. Har undersøgt om det kunne være muligt at have belysning på
multibanen. Han har talt med skolen om det. Skolen er interesserede hvis foreningen kan
betale for etableringen. Beslutning: Hvis skolen eller kommunen er indstillet på at
medfinansiere er bestyrelsen indstillet på at bidrage med 10.000 af opsparingen fra
multihalsprojektet.
3. Status for Tennis og Volleyballbanen
Claus Olesen følger op ved at tale med Jan Krog for at høre om indholdet af projektet og hvilke
tilkendegivelser der har været fra kommunen.

4. Evt.
Fra badmintons side har man oplevet at man fra besøgende til stævner ikke vil spille på
banerne på grund af Harpiks. Det er skolens/kommunens ansvar at der rengøres. Men i
øjeblikket er der flere hold der bruger harpiks.
Mobile Pay. Det koster for fremtiden 49 kr om måneden. Denne aftale opsiges for
hovedforeningen da afdelingerne selv har mobile pay.

Der skal afholdes et førstehjælpskursus i 2020 da der er indgået et abonnement til og med
2020. Dette skal på dagsorden ved næste HB møde med henblik på at der fastsættes en dato
Status for Hal2. Der er nedsat et udvalg. Der har haft 2 møder. På nuværende tidspunkt
forfølges et politisk, et økonomisk og et myndighedsspor. Der er enighed om at det handler om
ekstra halkapacitet. Det er ikke et multihalsprojekt, da det ikke vurderes realistisk. Fra næste
møde indtræder fodboldafd. i arbejdet. Så vil alle afdelingerne være repræsenterede.
Argumentet er at kapacitetsudfordringerne nu er der hvor udviklingen af nye idrætstilbud
bliver sat i stå med den nuværende situation.
Næste møde er 18.2. kl 19.30

