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Deltagere: Morten, Søren, Birte, Jakob, Ann, Kristiina 

Fraværende: Ann 

Formand: Morten 

Referant: Kristiina 

 
Dagsorden:  
 

• Nyt fra Økonomi, Birte 

• Nyt fra Udvalgene, Kristiina 

• Conventus kursus evaluering, Alle 

• By fest evaluering, Søren/Alle 

• Byggeprojektet – status og handlingsplan, gæst Lars Bavnshøj (ca. 19:30) 

• Brændertræf – indkommet forslag, Morten 

• Internetopdatering, Jakob 

• Skatteregler – handlingsplan, Alle 

• Børneattester – status og erfaringsdiskussion, Alle 

• Forretningsførerstillingen – handlingsplan, Alle 

• Knæk Chancer Borgerfest, Alle 

• Eventuelt 
 

Referat: 

1. Nyt fra Økonomi, Birte 

• Det overordnede økonomisk situation er fornuftig - idrætsforenings økonomi har et overskud og hallens 

økonomi har et underskud. Der har været udgifter til forbedring af hal (f.eks. lakering af gulv og 

blødgøringsanlæg) og udstyre bl.a. til motionscenter. Birte vil søge tilskud fra kommunen til de tiltag.  

• Tennisbane er i et dårligt stand og Søren er i gang med at undersøge løsning til det.  

• Der er 3 døre i hallen som overvejes at blive skiftet, men tidspunktet til udskiftning er ikke besluttet endnu 

• Fremover vil der være 2 forskellige MobilePay nummer til betalinger – en til kiosken og en til aktiviteterne. 

Det vil gøre betalingerne mere gennemskuelige. 

 

2. Nyt fra Udvalgene, Kristiina 

• Møde med aktivitetsudvalgene den 25.september. Er der punkter, som man ønske at have med til mødet, 

må de sendes til Kristiina 

• Der blev besluttet at oprette en slags idé bank/ide siden vedr. forslag til nye aktiviteter. F.eks. har man et 

ønske om at arrangere en fest eller andet aktivitet i Vestfjendshallen, opfordres der til at sende en 

beskrivelse af aktivitet samt aktivitets budget til ledelsen aktivitet@vridstedif.dk   

 

3. Conventus kursus evaluering, Alle 

• 6 deltagere – 3 fra ledergruppen 

• Internet var ikke god til formålet 

• Alle aktiviteter (kampe, møder, hold, events, osv.) bedes at blive booket i Conventus. Jakob gøre 

aktiviteterne synlige på Vridsted IF hjemmesiden.   

• SMS via Conventus koster penge – Birte lukker den mulighed ned 

mailto:aktivitet@vridstedif.dk


 

 

4. By fest evaluering, Søren/Alle 

• Mini OL var en succes 

• Et ønske til næste år - fællesspisning 

• Overskuddet var ok og bliver delt mellem de medvirkende foreninger 

 

5. Byggeprojektet – status og handlingsplan, gæst Lars Bavnshøj (ca. 19:30) 

• Idrætsrådet har på vejen af kommunen lavet en stor analyse vedr. haller i kommunen.  

• I alt var der ansøgninger til ca. 10 gange så meget, som der var afsat penge til 

• Desværre har Idrætsrådet ikke indstillet vores projekt til gennemførsel i 2019. 

• Der vil lægges en ny plan hvor hele bygge projekt deles op i mindre projekter. Første fase er vil fokus være 

på indgangsparti og efterfølgende vil der lægges fokus på omklædningsrummene. Den nye plan kommer til 

at indgå i kommunens vurdering i 2019 

• Byggeprojektgruppen: Lars, Heidi, Kim og Jesper   

 

6. Brændertræf – indkommet forslag, Morten 

• Ledelsen er åben overfor forslag, men der er nogle spørgsmål og forarbejde der skal afklares 

• Morten vil fortsætte dialog med kontaktperson vedr. indkommende forslag  

 

7. Internetopdatering, Jakob 

• Internet i hallen vil opdateres  

• Jakob vil kontakte leverandøren  

 

8. Skatteregler – handlingsplan, Alle 

• Der skal laves ændring i vedtægterne og det skal godkendes ved den næste ordinær general forsamling. 

Ansvarlig: Birte 

 

9. Børneattester – status og erfaringsdiskussion, Alle 

• Ledergruppen har besluttet, at alle børneattester skal fornyes hvert år.  

• Aktivitetsudvalgene er ansvarlig for, at trænere/instruktører har et opdateret børneattest 

• Har det fungeret hensigtsmæssigt med udfyldelse og ansøgning af børneattester i år? Handlingsplan 

sammen med udvalgene udarbejdes til næste år.   

 

10. Knæk Chancer Borgerfest, Alle 

• Ønskes der at bruge hallen, vil vi stille hallen til rådighed uden beregning 

 

11. Eventuelt 

• Intet noteret 

Dato til næste møde ikke besluttet endnu. 


