en
Støtteforeningen
TIIF Støtteforening - bestyrelsesmøde mandag den 10. august 2015 kl. 17:00
TIIFs lokaler Torbens Vænge
Tilstede:

Bent, Ib, Erik og Jakob,
Lars og Gerner
Ansvarlig

32. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1. juni 2015
Godkendt
33. Justering af arbejdsplan for Sankt Hans arrangement
For at gøre det mere børnevenligt og mere i tråd med muligheden for grill m.v. fra
kl 18.00 blev det besluttet at fermrykke båltale og tænding af bål med en time til
kl. 20.00. Det er vigtigt at den ny ty kommunikeres tydeligt på plakater m.v.
Ovenstående samt kandidater til båltaler skrives ind i arbejdsplanen

Jakob

34. Regnskab for Sankt Hans arrangement (orientering fra Ib)
Der er et overskud på kr. 737,90. ( Indtægter 4.762 og udgifter 4.024)
I 2014 var der tilsvarende et overskud på kr. 28,00.
35. Lions kræmmermarked - Planlægning og status
Ivan melder alt klart! – parkeringsbilletter udleveret til Ib og Erik

Ivan

36. Banko arrangement - gennemgang af overordnet plan samt uddelegering af opgaver/ansvarsområder
Den overordnede plan blev gennemgået og godkendt. Ansvarlige for de enkelte delopgaver
blev valgt:
 Håndtering af Sponsoraftaler (Reklameplads og gevinster - fjernbanko)
Bent


Gevinstoverblik og indkøb af TIFF Støtteforeningens gevinster til alm. Banko



Udarbejdelse og trykning af Fjernbankolodder

Bent



Salg af fjernbanko

Bent



Information



Afholdelse af almindeligt banko (Forberedelse)

Bent



Afholdelse af almindeligt banko (22/11)

Bent



Regnskab

Ib

Jakob

Ib

Den ansvarlige sikre,


at aktiviteten og underaktiviteterne bliver bemandet og udført



at kommunikere med bestyrelsen – status, fremdrift og ikke mindst udfordringer



at sikre/uddybe beskrivelsen af delaktiviteterne med henblik på øget dokumentation
til brug for Banko 2016

37. Ansøgninger fra og bevillinger til de enkelte afdelinger.

3 ansøgninger er under behandling – behov for yderligere dialog med angøgerne

Bent

38. Dialogmøde med Støtteforeningens medlemmer
Forslag til invitation til dialogmøde rundsendes for input.
Forslag til dato: Mandag den 5. oktober kl 19.00 i TIIF’s lokaler Torbens Vænge
Evt.

Intet
OBS:
Næste ordinære TIIF Støtteforening - bestyrelsesmøde mandag den mandag den 28. september kl. 17.00

