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Referat:
1. Nyt fra aktivitet udvalgene v. Aktivitetsformand
Mødet med aktivitetsudvalgene afholdt den 12.juni 2018, hvor emnerne var bl.a. fordeling af haltider til den
kommende sæson og samarbejde mellem ledelse og udvalgene. I forbindelsen med haltider havde vi en rigtig god
dialog og alle udvalgene fik de fleste af deres ønsker udfyldt, men der var også holdene, som skulle gå på
kompromis.
For at få endnu tættere samarbejde mellem ledelse og udvalgene aftalte der, at aktivitetsformand indkalder til
fællesmøder 3-4 gange om året, hvor minimum udvalgsformændene og 2-3 ledelsesmedlemmer er repræsenteret.
2. Økonomisk status v. Økonomiformand
Det har været en udfordrende periode efter bankskift, men nu er der styr på alle detaljer. Der er et ønske om fra
økonomiformands side af, at forbindelse med Mobilepay i forskellige voksne hold, bliver der skrevet i
kommentarfeltet, hvilke hold man betaler for.
3. Internet i hallen, Status?
Der er ikke noget nyt endnu, Jakob er i gang med at undersøge muligheder for at få internet forbedret.
4. Tanker fra 'Brainstorm' mødet omkring frivillighed
Der vil oprettes ”Frivilliges bank”, hvor man kan melde sig til forskellige opgaver. Vi vil gerne anerkender vores
frivilligere endnu mere og derfor er der forskellige ideer, som gruppen arbejder på i nuværende tidspunkt. Det har
været ret udfordrende på det sidste at finde trænere eller andre frivilligere, derfor har vi diskuteret en mulighed for
kampagne ” Hvorfor er jeg frivillig”. Kampagne vil gå ud på at få lavet små videoklips eller interviews med de
forskellige frivillige i Vridsted IF, for at ”male” et mere konkret billede af frivilligarbejde. Kristiina undersøger
muligheder for T-shirt eller andet sportstøj til frivilligere. Halfest emnet blev taget op og der vil være opbakning fra
ledelses side af, hvis vi vil finde ildsjæle til at arrangere festen, dog tidligst i 2019. Tidspunktet for halfest – vil det
være en ide at flytte den til foråret?
5. e-Sport, resumé fra introduktionsmødet
Morten og Kristiina var til intromødet i Viborg kommunen og der er ikke noget tvivl om at e-sport hitter. Der er
forskellige muligheder for opstart og opsætning. Er der noget der vil ønske at starte e-sport op i Vridsted IF, vil
ledelsen med glade starter en dialog. Kontakt ledergruppen, og vi kigger på det.

6. Conventus - hvad er næste skridt hvad gør vi, hvem gør det
Kristiina finder ud af behov hos udvalgene. Birte vil finde ud af hvornår det vil være muligt med et kursus (tidligst i
september).
7. Ansøgning om midler, resumé fra online kursus v. Økonomiformand
DGI og DGF har en pulje som de deler ud. Små projekter, alle udvalgene kan ansøge. Mere info i DGI’s og DGF’s
hjemmesider. Der opfordres at søge hjælp/assistance til skrivning af ansøgning eller hvis man har fået et afslag
opfordres der til at spørge ind til årsagen til afslag – måske kan der hentes hjælp til mere grundig og sigende
ansøgning.
8. Evt. og opsummering
• Halgulv lakeres og repareres hvor nødvendig
• Tagryggen er blevet repareret
• Lars inviteres til næste møde, hvor han kan give status til tilbygningsprojekt
• Børneattester skal udfyldes før session start. Birte undersøger den digitale registreringsmulighed
Næste møde den 10.september.

