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1. Valg af ordstyrer.
John.

2. Valg af referent. 
Inge.

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den
Godkendt.

5. Økonomiorientering.
Vi har modtaget 25.000 kr. fra Favrskov kommune, §18-midler, til bl.a.
deltagelse I Idrætsfestival I Vejle.

6. Vejle Idrætsfestival.
27-29/6. 
Vi har fået tildelt 18 pladser. Tilmelding senest 28/2 til Allan, 
tlf. 29864442.
 Prisen for medlemmer er 600 kr. Betaling senest 11.4. på konto 
nr 1909 4377725137. Husk navn i besked feltet.

7. Aktiviteter 1. halvår 2023.
07.03.23: - Minigolf I Golfskoven kl. 14-16.30, afgang fra Hammel kl. 12.30
Tilmelding senest den 28.02. til Inge tlf. 40210520. Der er ikke vandgymnastik
og Idræt. 
09.05.23: - Krolf kl. 13-15. Der er ikke vandgymnastik og Idræt.
22.06.23: - Ferieafslutning, Sejltur til Himmelbjerget kl. 13.30, afgang fra 
Hammel kl. 12. Tilmelding senest en 15.06 til Inge, tlf. 40210520. 
Der er ikke vandgymnastik.

8. Medlemsstyring.
Alt optaget på holdene for vandgymnastik tirsdag og torsdag. 
Fremadrettet vil der fortrinsvis blive optaget nye medlemmer fra Favrskov
Kommune til vandgymnastik.
Til Idræt er der plads til nye medlemmer.
Senest betaling for kontingent er 31/1 og 31/8. 
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9. Dato for næste bestyrelsesmøde.
09.05.23 kl. 11.30.

10. Dato for generalforsamling.
18.04.23 kl 11.30

11. Godkendt penge til indkøb af nye slanger til vandgymnastik.
Jette finder pris på nye skabe til opbevaring af redskaber til vandgymnastik.
Bestyrelsen stiller forslag Generalforsamlingen til forhøjelse af kontingent 
til 300 kr. pr. sæson.
Tidspunkt til Generalforsamling fremover ??? 
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