
Dagsorden for ledermøde den 10/10 2016 

Referat 

 

1. Økonomi. Hvordan ser det ud for vores udvalg? 

Generelt ser det godt ud. 

2. Indbrud. Hvad gør vi frem af rette for at mindske skaderne? 

Alt kontant betaling stopper med dags dato i Vridsted IF. Der kan kun betales 

med kontanter til arrangementer hvor udvalgene bestiller en pengekasse ved 

økonomiformanden senest 7 arbejdsdage for arrangementet. Derud over kommer 

der mere udendørs lys op omkring hallen. 

 

3. Nyt fra aktivitets udvalgene 

Gymnastik og håndbold holder idrætsdag med skole onsdag i uge 41. Senior 

fodbold har nogle udfordringer med frivillig arbejdskræft. 

 

4. Vedligeholdelse af klublokalerne og hallen. Hvad mangler vi og hvad skal vi 

have gjort? Herunder udvidelse af hallen. 

Vi får skiftet døren ved omk 3+4 og får fuget vægen over indgangsdøren ved 

klubhuset. Vi får bestilt mere lys til udenfor. Timer på boldpumpen i boldrummet. 

Vi spørger en arkitekt fra Balling til råd og vejledning 

 

5. Hal festen og Sigurd Barret. Hvordan gik det? 

Halfesten er ikke bleven gjort op endnu. Sigurd showet gik godt for Vridsted IF 

 

6. Hjemmeside. Er vi kommet tætter på at kunne rette på hjemmesiden og tilføje 

ting? 

Mette Kristine har været på kursus og arbejder på hjemmesiden i øjeblikket. 

 

7. Tøj. Hvem skal have tøj fra promotion og ved vi mere om muligheden for at få 

prøvetøj? 



Senior dame håndbold får nyt tøj på promotion. Sponsorudvalget får 3000 kr 

fra promotiom kontoen. Sportsmaster Skive har fået vores klubtøj nu og vi kan 

prøve det ved dem nu. 

Ledelsen indskærper igen at der er INGEN der må handle i sportsmaster eller 

Intersport uden at have et kort med fra økonomiformanden. 

 

8. Evt. 

Døren til klubhuset skal låses om mandagen fra kl. 18. Alle udvendige døre 

skal om kodes snart som følge af ind døres sæsonen starter. 

 

Næste møde? 

Næste møde er mandag den 21. november kl. 1930. 


