Brandvæsenets Idrætsforening - Bestyrelsesmøde på. St. C.
d. 22/8 kl. 20.00 2019
Til stede: Per, Søren, Kristoffer, Kim , Allan
Afbud: Henrik, Frank,

1. INFO fra formanden

Intet væsentligt nyt.
Henrik har modtaget en mail fra Politiets Idrætsforening (PI) vedr. et øget samarbejde. Per
har forsøgt at følge op på denne forespørgsel, men har dog ikke hørt fra PI. Vi afventer nyt.

2. Økonomi ved kasseren
Per har ikke hørt fra Stockholm ang. Nordiske Mesterskaber 2020. Per kontakter dem, såfremt
vi ikke har modtaget nyt inden primo september. Per fortæller, at de gældende regler i NM,
dikterer at gæster senest skal inviteres tre måneder før mellemårsmødet.
Henrik følger op på underskriften på vores samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskab.
HB har stadig ikke underskrevet aftalen.

3. Årshjul
Kristoffer arbejder videre med årshjulet.

4. 100 års Jubilæum d. 25/4 2020, arbejdsgrupper m.m.
Festudvalg: Henrik, Allan, Søren
Nyt: Søren har talt med Glostrup Park Hotel, og de vil godt kunne ”huse” festen, prisen er
1398/deltager inkl. al drikke og spisning og natmad. Måske er Glostrup for langt væk?
Udvalget undersøger alternativer, eksempelvis: Øksnehallen, Dokken, Lokomotiv Hallen,
Kedelhallen, nævnes som alternativ.
Bogudvalg: Frank, Per, Sv. Erik, Judo-John
Per og Frank går i gang med arbejdet snarest. Frank har undersøgt forskellige muligheder.
Event: Kim, Kristoffer

Der arbejdes pt. på en plan om en ”brandmands-konkurrence” på Rådhuspladsen. Vi har søgt
forskellig inspiration, og set på nogle lignende konkurrencer fra bl.a. Norge.
Kristoffer har kontaktet Michael Normann Larsen, BI medlem og tidligere stilladsformand, for
at få hans mening og umiddelbare vurdering. Han er positiv også mht. Økonomi, det virker
som en realistisk mulighed. Kristoffer kontakter HB ift. assistance med ansøgning og
kontaktperson hos kommunen. Rådhuspladsen som eventplads skal undersøges før vi går
videre.
Det aftales, at udvalgene til vores næste bestyrelsesmøde arbejder videre ift. til ovenstående.

5. 4-18-4 på Amager Strand

Otte BI’ere deltog og de nye telte blev stillet op og grillen tændt. Vi satser på en gentagelse
med flere deltagere i 2020.

6. BI Telte/placering på C.

Allan indkøber stålreolerne til BI beklædning snarest.

7. Julefrokost

Det besluttes at vi afholder julefrokost for bestyrelsen i slutningen af november. Allan finder
nogle datoer og vil gerne finde et godt sted til afholdelse af julefrokosten.

8. EVT.

Der mangler ”farvel” kort til afgående kolleger. Per snakker med Frank, og finder en løsning.
Kristoffer var forbi, Dansk Flagteknik, hvor vi købte vores telte. De modtog et billede fra vores
tur til Berlin. Vi kan altid komme hos dem med nye/andre idéer.

Mødet afsluttes: kl. 21.00

