Bestyrelsesmøde i IK Olympia tirsdag, den 17. april 2018.
Til stede:
Henning W., Per E., Freddy, Mathias, Torben, Anny
Fraværende: Mona C.
Referat:
1. Godkendelse af referat af 6. februar 2014
a. Godkendt.
2. mærkedags-koordinator
a. henning medbringer liste med fødselsdage på medlemmer.
Kirsten spørges om hun vil fortsætte som koordinator.
3. Repræsentantskabsmøde i Maribohallerne den 15. maj 2018.
a. Vi er indkaldt til repræsentantsskabsmøde i Maribohallerne tirsdag den 15. maj kl. 19.00.
Henning W. deltager. Hvis andre ønsker at deltage, skal Henning kontaktes.
4. Invitation fra Maribohallerne til foreningsmøde mandag, den 30. april kl 19.00.
a. Henning W. og Per E. deltager.
5. Orientering fra Veluxfonden.
a. Orienteringsmøde den 15. maj kl. 13.30 i Nakskov Sundhedscenter. Er det noget for os?
Mona C. skal spørges, om hun vil undersøge, om vi kan benytte Velux fond-midler.
6. Ændring i persondatalov med virkning fra den 25. maj 2018.
a. Vi skal have valgt nogen der vil sætte sig ind persondataloven.
Henning W. og Torben påtager sig opgaven.
7. Overskridelse af inventarbudget.
a. Mona har indkøbt diverse nyanskaffelser mm, bl.a. til Skole OL
8. Skole ol
a. Mona har lavet en skriftlig redegørelse om planlægningen af Skole OL og
Østermesterskabet i kastemangekamp.
9. Pandekageløbet
a. Henning orienterer om udvidelse af distancer med ½ marathon og gangruter. Planlægningen
er i fuld gang. Per og Torben vil måle rute op, der kan bruges til ½-Marathon’en.
10. Nyt tiltag ”Kost og Motion”
a. Anny orienterer om, at holder er startet.
Der er 8 deltagere, som deltager i vejning og kostråd om tirsdagene kl. 17.00 – 17.30.
Tirsdage og torsdage kl. 17.30 er der motion for deltagerne. Samtidig er der flere, der ønsker
at være med på gangholdet, så der er mange der går kl. 17.30.

11. Eventuelt
a. Skal vi være med i annonce i LF-Livsstil om sydhavsstafetten. Enighed om at vi ikke ønsker at
være med i annoncen
12. Fastsættelse af næste møde
a. Tirsdag 22/5 2018 kl. 19.15.

