Brandvæsenets Idrætsforening
Bestyrelsesmøde på. St. Ø.
d. 14/9 kl.12.00 2019
Til stede: Henrik Tofte, Per Christensen, Per Martini, Kristoffer (gæster Maj og Christian)
1. Maj & Christian (Bamseprojektet status)
Ny afdelingslæge på brandsårsafdelingen med nye visioner for projektet. Virker ikke som
om de er særlig interesseret i at fortsætte Bamseprojektet. Maj og Christian vurderer at det
er rigtigst at afvikle projektet, dels pga. det manglende engagement fra
brandsårsafdelingen men også en manglende interesse fra vores medlemmer. Ganske få
medlemmer tilbyder deres hjælp ifm. brandsårslejre, kulturnat etc. De resterende bamser
fra projektet tages med, og uddeles, på kulturnatten i oktober.
2. Hvad skal lokaleleje koste? (Frank spørger ift. afgang, rund fødselsdag etc)
Det er ikke forbundet med udgifter for idrætsforeningens medlemmer at låne lokalet. Men
låneren skal forestå en grundig rengøring. Der betales 1000kr. depositum, som
tilbageholdes såfremt rengøringen findes mangelfuld, ødelagt service el.lign.
3. Telte til BI (Kristoffer har modtaget priser m.m)
Kristoffer har haft kontakt med Dahls Flag mhp. indkøb af to stk. pop-telte. Prisen for ét telt
er ca. 6000kr. eks. sider til teltene. Det besluttes at indkøbe to telte og Kristoffer tager ind
til Dahls og får lavet et design udkast og fremsender dette til bestyrelsen. Teltene skal
være klar til foråret - senest.

4. Kulturnatten, hvad finder vi på?
Jeanette Bredsten har forespurgt om vi ikke vil deltage på st. V. Per, Kristoffer og Allan
deltager. Kristoffer skriver på BI Facen mhp. flere deltagere. Per og Kristoffer taler
sammen vedr. nogle ideer til aktiviteter for børnene som besøger BI i gymnastik salen.
Vores BI flag medbringes. Vi tager projekter med og Frank laver en USB med billeder, så
vi kan vise dem.

5. Vores lokale, oprydningsdag
Kim og Allan får opgaven, at finde en oprydningsdag/andre småopgaver i lokalerne i løbet
af efteråret eller tidlig forår, hvor vi alle kan give en hånd med.

6. Årshjul, med forskellige faste aktiviteter som samler medlemmerne og nogle torv holdere
på projekterne. (Eks. DHL, fodboldturnering, hockeyturnering og måske en julefrokost,
beredskabets dag/kulturnat)
Kristoffer udarbejder et udkast og finder nogle ansvarlige for hver aktiviteterne til næste
møde.
7. Samarbejdsaftalen med HB - status?
Vi mangler stadig en indkaldelse til møde hvor aftalen skal underskrives.

8. Stationsrepræsentanter, skal vist revideres og styrkes.
Henrik revidere og udsender listen som BI News og tanken er, at repræsentanterne skal
synliggøre foreningen, give indmeldelsesblanket osv. til nyansatte. Endvidere samle
stationshold til eks. maraton, DHL, hockey m.m.
9. Bestyrelsens julefrokost?
Allan Jørgensen finder et dejligt sted, hvor vi d. 11/12 spiser årets julefrokost sammen.
Mødet afsluttes. 12.30.

