Referat fra konstituerende møde for Fritidsrådet 12. marts 07

Efter en uddybende præsentationsrunde blev følgende punkter gennemgået:
1. Konstituering
Næstformand: Frank Thietje
Kasserer: Jan Bundgaard
Sekretær: Aase Rasmussen
2 repræsentanter, der sammen med formanden Sten Scheller skal tegne Fritidsrådet over for
Forvaltning og Politikere: Frank Thielsen og Gerda Thielsen
2. Valgperioder:
Valgt for 1 år:
Sten Scheller
Peter Asmussen
Jan Bundgaard
Jørn Rasmussen
Peter Katzmareck
Hans Jørgen Christensen
Valgt for 2 år:
Birte Nilausen
Gerda Thielsen
Aase Rasmussen
Frank Thietje
Erik Steen Boe
3. Forretningsorden:
Formanden havde udarbejdet et udkast til Formandens og sekretærens arbejdsopgaver. De
indgår i en hurtigarbejdende arbejdsgruppe bestående af Sten, Gerda og Frank, der skal
indarbejde det i en forretningsorden for Fritidsrådet
4. Hvordan får vi kontakt med alle foreninger i Kommunen?:
Der udarbejdes et oplæg på næste møde, som skal drøftes med forvaltningen om løsning af
følgende opgaver:
- Anmodning om hjælp til udsendelse af tilmeldingsblanketter til alle foreninger
- Administrativ hjælp til oprettelse af liste over alle foreninger
5. Udarbejdelse af blanket til indmeldelse i Fritidsrådet:
- Jørn kommer med udkast til blanket til næste møde
Gerda og Frank har mappe med blanketter, som kan bruges som oplæg, kombineret med de
oplysninger, der skal foreligge ifølge Vedtægterne
6. Kasserer:
Bov har fået 5000 kr. fra DIF som bliver en startkapital for Fritidsrådet. Der er oprettet en
konto i Sydbank.
Jan skaffer papirer fra Sydbank, der bemyndiger Formand og Kasserer til at hæve på
kontoen. Disse papirer skal på næste møde underskrives af den samlede bestyrelse. Sendes

til Sydbank med Vedtægter og reff. fra dette bestyrelsesmøde.
Der oprettes netbank, Nem-konto og digital signatur.
7. Kontakt til Forvaltning og politikerne:
- Sten kontakter Poul Kylling og John Riisberg om dato for et møde
- Sten sender Vedtægter og liste over bestyrelsesmedlemmer til Forvaltningen
8. Dagsorden til næste møde, som holdes i SI-centeret d. 12. april kl. 17. Peter K.
Bestiller.
Sten og Aase Laver dagsorden
9. Emner til næste møde:
- Valg af ordstyrer
- Pressemeddelelse (Sten og Aase)
- Forretningsorden
- Indmeldelsesblanket
- Møde med forvaltning og politikere, dagsorden
- Underskrivelse af bankpapirer
- Hvordan sikrer vi os at få en aktuel adresseliste på foreningerne
- Hjemmeside
- Logo
- Mødekalender resten af året
- Skal foreninger, der ikke er medlem af Fritidsrådet, tilgodeses med midler?
10. Emner, der skal drøftes med politikerne:
- Administrativ hjælp evt. lån af bærbar computer til Fritidsrådet
- Hvilke opgaver skal Fritidsrådet varetage
- Mødehyppighed og indhold af møder
- Udveksling af synspunkter
- Link til Kommunens Hjemmeside
11. Liste:
Der laves en adresse og mailliste over medlemmerne i Fritidsrådet, den er udsendt til
medlemmerne sammen med vedtægterne og ref. fra generalforsamlingen, da ikke alle har
modtaget det.
12. Andet
Det aftales at møderne skal holdes på skift i storkommunen, og at selv om Tinglev ikke er
repræsenteret, bliver hele kommunen tilgodeset.

