
Referat af ledermøde i Vridsted IF, torsdag den 7. april 2016: 
 

1. Refleksion over generelforsamling. 

Hvordan gik generelforsamlingen og er der noget vi skal huske til næste år? 

Generalforsamlingen gik fint og uden problemer. Ønsker samme ordstyre til næste 

år. Godt fremmøde til generalforsamlingen. 

 

2. Jens Mark har ønsker til ledelsen. 

Jens Mark vil gerne have bedre lyd eller nye lamper omkring hallen. Ledelsen giver 

Jens Mark ret i at mere lys vil være godt. Der snakkes om placering af nye lamper og 

udbedring af de eksisterende. Lars og Jens Mark snakker sammen og får priser på 

dette. 

Jens Mark kontakter Lars hvis han er i tvivl om ham må købe. 

 

3. Kort hvordan det går med økonomi. 

Kort om udvalgene holder deres budget og om vi holders os til budget i 1. kvartal 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

Er der noget nyt fra udvalgene?. 

Ikke så meget nyt fra udvalgene. Senior damer er startet op og har trænet en gang. 

Mette Kirstine snakker med dem om kontingent 

Søren fremlægger nyt fra koordinations udvalget. Byfest den 19-20-21/8. Cykelløb 

lige inden. Hærvejsløbet, lokaldysten er d.7/6 kl. 18-20. Mødested P-pladsen ved 

kirken i Vridsted. Man kan gå, cykle eller løbe. Styres af kor. udvalget. VIF skal stille 

med 2-3 til at hjælpe. 

 

Ved spørgsmål fra de forskellige udvalg SKAL disse rettes til aktivitetsformanden. 

Ikke andre fra ledelsen. 

 

5. Borgermøde i Vridsted den 17. maj 

Hvem kommer til borgermødet og repræsentere Vridsted IF? 

Ledelsen kommer til mødet som borger. Jens kommer som formand for Vridsted IF.  

 

6. Vedtægter. 

Vi skal have ændret vores vedtægter - Skal vi lave en ad hoc gruppe som kigger på 

dette? 

Vi venter med vedtægterne til efter borgermødet. Punktet kommer på næste møde 

efter 17. maj 

 



7. Fremtid for hallen og klubhus 

Hvad vil vi, overordnet, for hallen og klubhuset? Hvem vil i ad hoc gruppe som 

kigger på dette? 

Vi venter med at se på fremtiden til efter borgermødet. Punktet kommer på næste 

møde efter 17. maj 

 

8. DGI: DM i forenings udvikling og ung leder uddannelse 

Lars og Jens har været til møde med DGI. De orientere ledelsen om dette 

Lars og Jens har snakket med skolen og DGI. Skolen vil se på at tilbyde ung træner 

uddannelsen på valgfag. Lars og Jens skal snakke igen med skolen omkring 

økonomien omkring dette. 

Lars har søgt DGI om at være med i DM for forenings udvikling. Vi venter svar fra 

DGI 

 

9. Ny tøj aftale. 

Hvad er status på tøjaftalen?? 

Benny og Henrik har kigget på ny aftale med Sportsmaster. De er ved at lægge sidste 

hånd på denne. Michael følgere denne aftale og kommer tilbage når der er mere nyt. 

 

10. Evt 

Der snakkes lidt om promotion beløbet. Ledelsen forsætter med at fordele pengene. 

 

11. Næste møde  

Torsdag den 19. maj kl. 1930 


