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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 25. januar 2022.
Godkendt.

5. Økonomiorientering.
Kassereren orienterede.

6. Aktiviteter forår 2022.
Naturvandring med Vibe udsættes til efteråret.
Krolf: tirsdag den 24. maj kl. 13-15.
Krolf: tirsdag den 15. juni kl. 13-15.
Jonas sørger for kaffe, og vi vil gerne have nogle, der medbringer kage.
Sejltur: den 23. juni. Tidsplan og sted kommer senere fra Inge.

7. Vejle Idrætsfestival 25 års jubilæum.
Der er 18 tilmeldte, som er det antal, vi har fået tildelt.
Jonas deltager ikke i vejle, men er med til planlægning.

8. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Den 16. august kl. 11.30-13.00.

9. Eventuelt.
Jonas fik ja til at købe diverse sportsartikler og overtrækstrøjer.
Banner til festivalen skal have spyd, så det kan stå selv. Jonas.
Kristina har sagt ja til at være afløser som instruktør I vandgymnastik ved
fravær fra Jette eller Lisbeth.
Der skal trykkes flere foldere. Jonas
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