
Dagsorden for ledermøde den 24/8 2016 

Referat 

 

1. Opfølgning fra sidste møde. 

 - Førstehjælp 

Der er arrangeret 3 aftner/dag hvor vi får en instruktør til at afholde førstehjælp for 

os. Den sidste dag er der mulighed for at få bevis for kurset. Indtil videre er der 

tilmeldt 2 til alle kurser. Ledelsen opfordre alle frivillige træner til at få sig meldt til 

 - Koordinations udvalget. Hvem sidder i det fra VIF? 

Vi snakker frem og tilbage. Elsbeth har nævnt at hun gerne vil sidde i koordinations 

udvalget. Søren snakker lige med resten af udvalget og finder en løsning. 

 - Idrætdag og foreningsudvikling 

Foreningsudvikling er bleven aflyst på grund af manglende frivillige hjælp. 

Idrætsdagen bliver til nogen. Lars snakker med skolen og planlægger dagen. 

 - Kluddragt til de frivillige 

Lars arbejder videre med dette 

 - Hjemmesiden 

Mette Kristine og Kim har denne opgave indtil videre. Disse to tager på kursus i 

september, i hjemmeside. 

2. Nyt fra aktivitets udvalgene 

Ungdomshåndbold har nogle udfordring med at stille hold i U14. Vi afventer hvor 

meget ind døres fodbold kommer til at bruge hallen. Ungdomshåndbold har 

udfordring med at de skal tilmelde hold til turnering før fodbold starter.  

Vi mangler unge mennesker til at dyrke idræt. Vi kan ikke stille hold til turnering og 

bliver nødt til at aflyse kampe. 

3. Byfesten 

 - Hvordan gik det og har vi et overblik? 

Bådræs gik fint. Cykleløbet gik okay. Lørdag regnet det meget og derfor ikke rigtig 

noget salg. Alt i alt nogenlunde samme overskud som sidste år uden der er et endelig 

resultat endnu. 



4. Budget kontra regnskab 

Mette Kristine viser regnskabet kontra budget. Generelt ser det fornuftigt ud 

 

5. Vores udenoms arealer. 

 - Hvordan går det med at få stolperne op og oprydning udenfor? Måltravle 

Måltravlen kommer op snareste. Stolperne kommer også op snart. Oprydning 

udenfor skrider frem og forventes afsluttet i efteråret. 

6.  Kommunikation. 

 - Snakker vi ordentlig til hinanden 

Der er ikke kommet nye ting 

7. Halbyggeri. 

 - Hvor langt er vi nået? 

Der er møde med resten af byen den 29/8. Vi har forsøgt at få fat i borgerforeningen 

og andre frivillige til at hjælpe os. Ingen af dele er lykkes. 

Hvis vi ikke finder nogle til at hjælpe os inden mandag så melder vi ud til resten af 

byen at vi bygger til efter vores egen ideer. 

8. Evt 

Sigurt Barret? Håndbold har styr på opstillingen. 

LAN party i Haderup.  Det kommer til Vridsted i marts 2017. Vi dækker et evt 

underskud. 

Indkørslen til hallen. Vi har adspurgte børne og ungeformanden om de vil give nogle 

penge til udvidelse. Dette ville de se på. 

 

 

 

Næste møde er den onsdag den 5. oktober 2016 kl. 1930 


