Referat af ledermøde i Vridsted IF, mandag den 23 januar 2017:
1. Nyt fra udvalgene. Er der noget nyt
Ikke noget nyt. Der mangler frivillige over hele linjen.
2. Time oversigt over hallen. Mail fra kommunen omkring vores kapacitet.
Vi undre os over hvad de vil bruge denne opgørelse til. Er det for at spare eller
ligger der andet under. Mette Kristine udfylder det skema vi har fået og sender
det ind.
3. Forsikring automat eller ej automat! Hvad gør vi? Mettes forslag: vi køber en
kaffeautomat som vi har fået ødelagt, og venter med at få den stillet op. Og så
hører vi generalforsamlingen under eventuelt, om deres holdning. Der kan ikke
besluttes noget under eventuelt, men så har vi ligesom et
grundlag at træffe beslutningen efter.
Vi køber en kaffe automat og vi vil ikke have en sodavandsautomat. Vi ser på
dette pkt. igen efter generalforsamlingen.
4. Nyt omkring byggeri.
DGI har været på besøg og lavet en skitse til vores byggeri. Morten ser på
sparvesten fonden og snakker med Viborg Idrætsråd.
Jens har snakket med en anden arkitekt som tegner opgaven. Vi afventer disse
tegninger og kontakter derefter DGI igen
5. Generalforsamlingen.
- Sammen sætning af ledergruppen efter generalforsamling. Hvem har hvilken
poster efter generalforsamlingen?
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- Spørgeskema undersøgelse hos alle medlemmer angående deres holdning til at
udføre frivillig arbejde i foreningen.
og så vil vi gerne have resultatet med på generalforsamlingen angående bl.a.
lodsejerfest, skive festival, fremtidige bestyrelsesmedlemmer.
Mette Kristine har lavet et spørgeskema. Skemaet bliver sendt ud via conventus
og resultatet bliver offentliggjort på generalforsamlingen.
- Omlægning af regnskabsår fra kalenderår til 1/7 – 30/6 regnskab. Kan komme
under økonomi eller generalforsamling.

Bliver ikke til noget.
6. Ændringer af vedtægterne. Vi skal have ændret vores vedtægter. Hvordan skrider
det frem
Lars har set på dem og har ændret lidt i nogle af dem. Vedtægterne bliver
fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
7. Økonomi. Holder vi vores budget og hvordan ser regnskabet ud?
Regnskabet ser fornuftigt ud. Regnskabet kommer på generalforsamlingen til
godkendelse.
8. Lodsejer fest. Nu og i fremtiden
Festen i år er der styr på. Vi afventer vores spørgeskema undersøgelse.
9. Evt
Vi skal snakke ordentlig til hinanden.
Aase på pilkjærvej har en gratis sofa til os
10.Næste møde
Næste møde er mandag den 13. marts 2017 kl. 1930

