
Referat af leder møde den 16 juni 2016 

1. Nyt fra udvalgene 

- Er der noget nyt og hvordan gik timefordelingsmødet 
Timefordelingsmødet gik godt.  

Udvalgene mangler penge til kursus. Ledelsen modtager gerne ansøgninger på kursus 

eller andet. Så ser vi på hvad vores budget kan klare. 

Udvalgene vil gerne have kiosken mere åben. Dette er noget udvalgene selv skal sørge 

for. Så alle udvalg bestemmer selv hvor meget kiosken har åben. 

2. Sammensætning af ledelse gruppen i fremtiden 

Michael trækker sig fra ledelsen pga. personlige årsager.  

Lars bliver ny aktivitetsformand.  

3. Kommunikation i Vridsted IF 

- Hvordan snakker vi til hinanden og vores frivillige 

Vi skal snakke ordentligt til hinanden og om hinanden. Vi er sammen om vores klub og 

har man noget man er utilfreds med så kan klagen rettes til ledelsen og ikke andre!! 

4. Hallen og klubhuset 

- Hvad er det vil gerne vil have gjort ved hallen og klubhuset ved en evt. 

ombygning? 

Vi vil gerne have: 

4 store omklædningsrum 

2 små omklædningsrum 

1 omklædningsrum til motionsrum 

Køkken 

Lidt større klublokale/fælles mødelokale 

Opbevarings lokale til haveredskaber og ligne 

Nye toiletter 

5. Leje af hal og klubhuset 

- Hvad skal det koste at låne vores faciliteter og udstyr 

Hallen koster 272 kr at leje i timen.  

Scenen koster 1500 kr at leje med op- og ned tagning. Dog max 4000 for hal med scene. 



Stole 10 kr pr stol 

Mandskab, 200 kr pr time 

Klubhus koster 272 kr. pr. time, min 3 timer. Kan kun lejes af frivillige i Vridsted IF 

eller klasseråd på Vestfjensskolen. 

6. Uden omsarealerne 

- Hvad vil vi have gjort ved døde træer og sponsor stolper 

Søren vil gerne fælde de døde træer og fjerne det. Vi ser på arealet derefter. 

Lars og Jens snakker med Søren ang stolper og opsætning. 

Claus Clausen kontaktes ang. træer ved de yderste baner 

7. Hjemmeside og IT 

- Vi har ikke nogen til at stå for hjemmesiden og vi har været udsat for virus 

Casper vil ikke stå for vores hjemmesiden mere. Vi mangler en til dette. Mette Kristine 

sørge for hjemmesiden indtil videre 

Vi har fået virus. Lars ser på dette og opdatere vores computer 

8. Evt? 

Kort til A-sport: Alle udvalg får et kort som skal brugs ved handel på a-sport.dk. Alt 

handel skal til at forgå på hjemmesiden og a-sport kontaktes kun ved spørgsmål 

Rengøring af hallen mens Jens Mark har ferie: Lars undersøger videre. 

Førstehjælpskursus: Jens har arrangeret 3 førstehjælpsdage. Datoer kommer snart ud 

til udvalgene. 

Koordinations udvalget: Hans Brogaard sidder i det?? Elsbeth vil gerne overtage. 

Skolens idrætsdag: Vi skal arrangere idrætsdag sammen med skolen. Lars snakker 

videre med udvalgene. Ung leder uddannelsen bliver ikke til noget i år. 

DM i foreningsudvikling kommer vi til at melde pas til da ledelsen ikke har tid. VI 

prøver som sidste chance at kontakte forældrene, om der er nogen der vil?? 

Digital booking – Mette Kristine snakker med Jens Mark om dette. 

Ledelsen aftaler at alle frivillige træner og udvalgsmedlemmer tilbydes at få en 

klubdragt, betalt af klubben. Lars arbejder videre med dette 

9.Næste møde? 

Onsdag den 24. august 2016 kl. 19.30 


