Referat af ledermøde i Vridsted IF, mandag den 21. august 2017:
1. Nyt fra aktivitetsudvalgene
Der er kommet lidt rettelser til haltimerne. Disse er bleven rette.
2. Økonomi - Følger vi vores budget nogenlunde?
Vores økonomi regnskab er ved at blive bogført lige nu. Derfor skubber vi punktet til
næste møde.
3. Udlejning - Hvad udlejer vi og til hvilken pris?
Leje af:
Hallen med scene: 4000 kr.
Stole: 10 kr.
Thermo kander: 6 kr.
Bestik: 2 kr.
Timeleje af hallen: 272 kr. pr. time
Opsætning af lyskæde: 500 kr.
Hallen: 2500 kr.
Kantinen: 100 kr.
Leje og opstilling af scenen: 1500 kr.
4. Indkommende ønsker - Halfest udvalget kunne godt tænke sig et nyt tæppe til
scenen.
Mette Kristine bliver sat på sagen og sørger for et nyt.
5. Evaluering af åben by/hal den 13/8
For idrætsforenings synspunkt gik dagen godt. Der var en masse fra lokal området
inde og se vores planer og kom med gode spørgsmål.
6. Halbyggeriet - Hvordan står vi og planen frem af.
Vi har fået visset vores planer for renoveringen af klubhuset og skal nu i gang med at
få snakket med kommunen og søge fonde. Vi vil gerne være flere til at dele læsset. Vi
har et par stykker vi skal snakke med og dette gør vi det næste stykke tid.
7. Evt.
LAN party. Vi har styr på vores internet. Vi arbejder lidt med strømmen men der er
ved at komme styr på det. Der arbejdes med bemanding af kiosken.

Næste møde er den 11/9 kl. 19:00 i klubhuset.

Lukket punkt - Ledelsen sammensætning? Skal vi indkalde til ekstra ordinær
generalforsamling fordi nogle ikke vil sidde i ledelsen mere eller bliver vi alle til
næste generel forsamling?
Lars stopper i ledelsen med øjeblikkelig virkning men bliver i bygge udvalget. Dette
meldes ud på alle medier og der søges efter nye folk. Resten af ledelses gruppen
mødes om 3 uger og snakker omkring fremtiden for ledelse gruppen.

