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Tid
Sted
Deltakere
Neste møte
Referent

Torsdag 12. oktober, kl. 18:30 – 20:35
BIL Klubbhus
Rinda Cecilie Enoksen, Kurt Arve Nilssen, Arne Robert Hartvigsen, Leif Morten
Slotvik, Bertil Einvik, Cecilie Einvik, Marius Heide Horn
Tirsdag 14. november
LMS

Sak

Tema

31/17

Godkjenning av innkalling og saksliste – OK

32/17

Økonomistatus – Treningsavgift, likviditet. Bertil og Arne Robert orienterte. Fortsatt
noen som ikke har betalt sin treningsavgift. Arne Robert purrer på de enkelte. Vi
bruker av kassakreditten, men inntekter fra Helgelandsspillet, cuper, sokkesalg, etc.
bidrar godt til vår drift. Betydelige utbetalinger til kretsen og dommerregninger.

33/17

Gamle gressbanen – Vi kan ikke la den stå slik en sesong til. Selve huset må
fjernes, rives eller brannøvelse. LM sjekker ut. Det er et sterkt ønske om ballbinder i
bynære områder. Vi har mulighet til å sette opp to ballbinger i aktuelle områder, men
da må vi drenere og legge kunstgress da naturgress i en binge ikke er heldig med
tanke på slitasje. Om andre lag er interessert i å overta og bruke banen er dette
også et alternativ. Gjerne i et samarbeid med BIL. Styret er åpne for innspill i
forbindelse med bruk av gressbanen.

34/17

Torghattmessen – Evaluering. Kurt orienterte om økonomien som viser et lite
minus. Dette skyldes gate-/jubileumsfesten hvor få viste sin interesse for Jørn Hoel,
Steinar Albrigtsen, Bautastein og Hit Station. Selve messen ble en suksess. Takk til
alle loddselgere som gjorde at omtrent alle lodd ble solgt. Auksjonen et stort pluss,
kafésalg gikk greit, etc, etc. En stor takk til alle som møtte opp til dugnad. Det vil bli
tatt et tak for å redusere risikoen ved gatefest om vi fortsatt skal ha underholdning
lørdag kveld i forbindelse med messen. Fortsetter vi å lykkes med messen kan det
meste av sokkesalg, Helgelandsspill og toalettpapirsalg reduseres til et minimum.
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35/17

Orienteringssaker –
Helgelandsspillet - Helgelandsspillet er godt mottatt, men fortsatt må vi få ut flere
spill.
Resultattavle – Her er gravesøknad til grunneier sendt, da vi må grave kabelgrøft fra
klubbhuset til lysmast mellom lagbenkene hvor tavlen skal henges opp. Med strøm
dit vurderes det også å flytte høyttaler dit.
Garderober – Der er de godt i gang, og vi håper å ha de ferdigstilte innen årsskiftet.
Regnskap BILs klubbhus – Her skal det meste være klart, så når vi blir fakturert for
garderobene kan vi få regnskapet revisorgodkjent og restutbetalingen av
spillemidlene kan foretas.
Innbrudd på klubbhuset – Ldelagt dør og pengeskap. Nytt låsbart skap er bestilt.
Ikke avdekket noe av verdi som er stjålet.
Torghatten Arena – Søknad til Sparebankstiftelsen sendt og vil bli behandlet i
november. Oppstart av hallbygging er avhengig av ytterliggere tilskudd.

36/17

Eventuelt – Intet.

