Dagsorden for møde d. 27/9 2017
Tid 18.00
Sted morelgrenen 65, middelfart.
Deltagere: Susanne Hansen, Janni Nielsen, Julie Gad Isager

Evt. afbud

1. Godkendelse af dagsorden
dagsorden godkendt.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne fra sidst
Siden sidst, har Susanne og Janni været afsted til arrangementet sports weekend
i Skærbæk – et arrangement som var i samarbejde med Åbenrå handicap idræt.
AAHIs sportsweekend i Skærbæk 9. – 10 september 2017
Vi vil gerne takke vore sponsorer Aabenraa Fritidsråd, Landsforeningen for Handicappede og Epilepsi
foreningen Fyn for at weekenden i Skærbæk kunne blive en realitet. Aabenraa Handicap Idrætsforening
kunne i Skærbæk Feriecenter rumme alle idrætsgrene på en gang, hvilket gav medlemmerne mulighed for
at prøve kræfter med alle idrætsgrenene samtidig med at det sociale netværk kunne dyrkes.
Der blev åbnet øjne for andet end kun ens egen sportsgren, da alle havde mulighed for at se og afprøve
hinandens sport. Normalt kommer medlemmerne til de forskellige idrætsgrene hver for sig, og har derfor
ikke kendskab til de andre idrætsgrenes muligheder. Medlemmerne kunne i feriecenteret bowle, svømme,
løb og spille el-hockey. Noget vi aldrig har prøvet før i vores forening. Al denne aktivitet krævede
selvfølgelig også energi, som vi i fællesskab alle idrætsgrene imellem, fik stillet via fælles måltider. Der blev
skabt nye relationer og andre fællesskaber fra de forskellige idrætsgrene blev forstærket igennem
måltidernes sociale islæt.
Endnu engang tak til vores sponsorer.
Mange sportslige hilsner
På vegne af Bestyrelsen i Aabenraa Handicapidræts forening
Andreas Beck

3. Økonomi
Budget ift arrangementet den 9 sep 2017 er holdt inden for den fastsatte ramme.
Økonomi generelt er der en fin balance.

4. Dagsordenpunkterne for dagens møde.
Nye sponsorater
- Vi vil bruge foråret at finde et evt pige hold i håndbold som vi kan være med til at sponsorere –
tanken er blandt andet at vi får vores logo og navn trykt på udebanetrøjer og træningsdragter så vi
på den måde får skabt noget synlighed ude i foreningslivet hvor der er mulighed for at blive set af
mange.

Zoo
Vi bliver 48 til vores zoo tur i år - Dem der kommer længst væk fra kommer fra Bornholm, hvilket
vi er super glade for 😊
Da zoo har valgt at ligge deres egne arrangementer denne weekend fremadrettet , har vi besluttet
at flytte vores zoo tur til foråret – vi springer zoo turen over i foråret 2018 da det vil ligge for tæt
op af dette års zoo tur.

MAE – ideer
Vi vil rigtig gerne lave et samarbejde med forældre til MAE børnene – lidt i stil med vore tidligere
CSWS arrangement. – vi er så småt i dialog med en forældregruppe til MAE børn. – Vi vil ligge en
del energi i dette samt sponser arbejdet i foråret 2018.

Drøftelse af HB - møde

Beslutning:
Vi har taget beslutning om at rykke Zoo turen til foråret 2019.

Vi vil bruge 2018 til at arbejde videre med sponser opgaver - tanker og ideer er
allerede i spil – Vi har også taget en beslutning om at arbejde videre med MAE
forældregruppen.

5. Eventuelt

6. Næste møde
Vil bliver den 10-11 november til hovedbestyrelses mødet – Dette møde er årets
budget møde for kreds Fyn.

Referent Julie Isager

