Brandvæsenets Idrætsforening - Bestyrelsesmøde på. St. H.
d. 28/5 kl. 20.00 2019
Til stede: Henrik, Per, Søren, Kristoffer, Kim, Frank , Allan

1. INFO fra formanden
Velkommen til Søren Treager, som blev valgt på generalforsamlingen og hermed er nyt
bestyrelsesmedlem. Vi er alle meget glade for, at Søren har lyst til at tage del i foreningens
bestyrelse. Han er valgt som næstformand og acceptere posten.
Kristoffer udpeges er sekretær for 2019, og skal fremover udarbejde fremtidige referater og
sende til 243 Tommy.

2. Økonomi ved kasseren
Ingen store økonomiske poster i 2019. Men det nævnes, at der i efteråret afholdes
planlægningsmøde/efterårsmøde i Stockholm. Det påregnes at flere medlemmer af BI’s
bestyrelse deltager. Vi afventer en indbydelse.
Samarbejdsaftalen med HB, er stadig ikke underskrevet af HB. Henrik, der har været hindret i
at opsøge HB for underskrift på aftalen, tager snarest forbi HB (Tim Ole Simonsen), og får
underskrevet aftalen.

3. Skal eksterne medlemmer kunne deltage i NM? (spørgsmål fra 316
Klaus)
Det kan de ikke, da NM er en konkurrence for aktive og pensionerede brandfolk.

4. Årshjul
Kristoffer arbejder videre med årshjulet.

5. Vättern Rundt
766 Morten ansøger om et tilskud til cykelløbet i Sverige, specifikt til transport. Bestyrelsen
yder tilskud i henhold til de gældende regler. Bestyrelsen yder ekstraordinært tilskud på
3000kr. til transport, holdet skal selvfølgelig deltage i BI holdtøj. Per kontakter 766 for
nærmere aftale.

6. 100 års Jubilæum, arbejdsgrupper m.m.
Festudvalg: Henrik, Allan, Søren
Bogudvalg: Frank, Per, Sv. Erik, Judo-John
Event: Kim, Kristoffer
Det aftales, at udvalgene til vores næste bestyrelsesmøde arbejder med nogle idéer til
ovenstående.
Kim informerer i øvrigt om, at det planlagte trappeløb, er skrinlagt af forskellige årsager.

7. Stairrace 2019/2020
Løbet i maj blev en kæmpe succes, hvor knap 50 medlemmer deltog. HB var repræsenteret
ved Jacob Vedsted Andersen og Søren Knap. Der blev rekrutteret ca. 15 nye medlemmer og
opnået ganske fine resultater.
Kim arbejder videre imod 2020, og forventer igen stor opbakning.

8. BI Klubtøj (reklamation)
Der er modtaget flere beklædningsdele med flere og afgørende fejl. Alle varerne er returneret
til leverandøren HumanSpeed. Det forventes at, de nye og korrekte beklædningsdele,
modtages i løbet af juni.

9. Skal BI Bussen skrottes?
Flere medlemmer ønsker ikke at benytte bussen, da den ikke anses som driftsikker nok.
Det besluttes at BI bussen skrottes snarest, da den sjældent bruges og koster forholdsvis
mange penge for foreningen. Fremtidigt vil medlemmer kunne anmode om tilskud til leje af
kommerciel minibus.
Frank vil forestå skrotningen og Kristoffer finder nogle tilbud på leje af minibus, hos eks. AVIS
el.lign.

10. Nordic Race i September
Lasse Bederslev forsøger at samle et hold til løbet d. 9/9 2019, og bestyrelsen bakker
selvfølgelig op om projektet ift. gældende regler. Henrik kontakter Lasse og aftaler nærmere.

11. BI Telte/placering på C.
De er placeret på St. C i det gamle rengøringsdepot ved værkstedet, sammen med klapstolene.
Det besluttes, at indkøbe nogle stålreoler til BI tøjlageret, for bedre udnyttelse af rummet

13. EVT.
Der mangler ”farvel” kort til afgående kolleger. Per finder en løsning.

Mødet afsluttes: kl. 21.50

