Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde den 22. august 2017 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Kolding KFUM Hallerne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Siden sidst v/alle
Fastlæggelse af endelig medlemshåndtering
a. Praktisk, herunder form, hvordan, hvornår, hvor mv.
b. Temaer
Fastlæggelse af indsats op til Kommunalvalget 2017
a. Temaer
b. Praktisk, herunder form, hvordan, hvornår mv.
Kolding Kommunes budget 2018
a. Vurdering
b. Tiltag
Samarbejdet med eksterne parter (Herunder vurdering og beslutning
a. Fritids- og idrætsudvalget
b. Forvaltningen
Studietur forberedelse
Evt.

REFERAT:
Deltagere i mødet: Ole Kokborg, Jørgen Roed, Claus Warming, H.P.Kromann-Larsen, Alice
Nissen.
1. Godkendt
2. Flyers indeholdende 16 arrangementer vedrørende 60 + frisk delt ud. Derudover et
forslag om at KIR evt. kan iværksætte frisbeegolf i Kolding Kommune.
3. Ringerunde den 6.september kl. 18.30 hos Claus på Helligkorsgade 13 2.sal. Alle, der
kan, møder op, og vi starter opringningerne til forhåbentlig kommende medlemmer af
KIR. HP klarer de foreninger, der er i Idætsbygningen i Brostræde. Arbejdet
fortsætter i forbindelse med næste møde den 13.september. Ole sender ”Skriv”, der
skal med ud til de medlemmer, vi skriver til.
4. Forslag om valgmøde den 24./25./26. oktober. Claus kontakter Heidi på
borgmesterkontoret. Desuden kontakter Claus Ugeavisen for at få små historier med i
avisen op til valgmødet. HP er backup.
5. Gennemgang af budget 2018. KIR er ikke høringspart, men derfor kan vi godt komme
med forslag til punkter. Alle læser budget 2018 igennem. Vær opmærksomme på, at
ikke alt nødvendigvis står under fritit&idræt. Meld tilbage til Claus senest søndag
den 27.8. med ideer, forslag og kommentarer.
6. KIR lægger op til, at der med det nye fritids- idrætsudvalg afholdes møder to gange
årligt i forbindelse med budgettet. Der var enighed om, at KIR har et godt
samarbejde med forvaltning og udvalg.
7. I årsplanen ændres ”Inspirationstur i oktober” til ”beslutning om inspirationstur i
oktober”. HP og Claus finder forslag til steder, vi med udbytte kan besøge. Medbring
kalender til næste møde. Dato findes her.
Næste møde er den 13.9. kl. 19 i KFUM.
Oktobermødet er den 11.10. kl. 19 i KFUM

/Alice

