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 Idrætsrådets bestyrelse
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Idrætsrådets bestyrelse
Bestyrelsen har brugt april måned til at drøfte arbejds- og
ansvarsfordeling således at de enkelte bestyrelsesmedlemmer
har fået et eller flere arbejds- ansvarsområder.
Konstituering er foretaget som foreskrevet senest udgangen af april måned, nemlig d
28 april 2014 og de enkelte poster blev:
Formand:
Mogens Buhl Christensen
Næstformand:
Merethe Greve
Kasserer:
Hans Ole Malfeld
Sekretær:
Kai Hansen
Der blev ligeledes fastlagt en mødeplan for 2014, som kan ses på vores hjemmeside:
www.norddjursidrætråd.dk
Næste mødedag er d. 27.05.14
Bestyrelsen vil udsende NYHEDSBREV ca hver måned umiddelbart efter hvert
bestyrelsesmøde (dog undtaget feriemånederne)

HUSK

 Tilmelding af aktiviteter til sommerferien ( tilmeldingsfrist on line senest d 15
maj, såfremt arrangementet skal med i folderen) indmeld på:
www.sommeraktiviteterforboern.dk
 Tilmelding til fundraising kurser d 15.05.14 i AIC ( Auning) & d.28.05.14 i
ØAC( Ørum) begge dage fra kl 17.00- 20.30
 At deltage og tilmelde jer til ÅBEN SKOLE (skolereformen)senest d 26 maj på
tlf 89593034 eller mail: cs@norddjurs.dk.
Der afholdes møde i Grenaa d.10.06.14 på Kattegatskolen, Åboulevarden 64, i
Auning d.11.06.14 på Auning Skole, Sdr. Fælledvej & i Ørum d. 12.06.14 på
Ørum skole, Skolebakken 33, alle dage fra kl. 19.00-20.30
 Der er mulighed for at søge puljemidler (Puljen er på 200.000) til: Midler til
sundheds-og idrætsfremmende aktiviteter for handicappede. Sidste
ansøgningsfrist d. 19 maj. Mail: inm@norddjurs.dk
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Norddjurs Idrætsråd ønsker AC NORDDJURS held og
lykke ved DM i foreningsudvikling i Vingsted d 22 maj, vi håber i kommer hjem
med ”guldet”.

Nyhedsbrevet sendes til dig da du automatisk er blevet tilmeldt dette, skulle du mod
forventning ikke ønske at modtage NYHEDSBREVET fremover, bedes du venligst
afmelde dette på vores hjemmeside.
Ønsker andre interesserede at modtage NYHEDSBREVET kan tilmelding ske via
hjemmesiden.
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