Møde:

Vridsted IF ledelsesmøde

Dato:

2020-06-24

Deltagere:

Ann, Søren, David, Lene og Jakob

Fraværende:

Birte

Formand:

Ann

Referent:

Jakob

Gæster

Jens Mark

Dagsorden:
1. Jens mark
2. Jørgen Svensson
- udgivelse af bog, han vil gerne låne klubhuset
3. Aktivotetsudvalgsmøde
4. Koordinationsudvalgsmøde
- skal vi have nogle punkter med?
5. Halfest
6. Motionscenter
- regler for rengøring
- en person har ikke afsprittet
7. Lån af klubhus til hold arrangement
- sommerfest, Max 15 Pers., ude det meste af tiden
8. Evt
9. Dato for nyt møde
Referat:
1. Motionscenter er åbent. Yasser og Kim hjalp til med at flytte rundt på maskiner
Jens gør rent i motionscentret 3 gange dagligt, men der skal undersøges om det evt skal sættes
ned, da centret ikke bruges så meget om formiddag.
Ann undersøger retningslinjer og anbefalinger.
■ Opdateret: fra 1. Juli vil der blive rengjort én gang om dagen da der ikke er ret mange der
benytter motionscentret. Man følger nøje retningslinjer og anbefalinger og hvis der er behov, bliver
der rengjort flere gange dagligt.
Der er observeret manglende oprydning og rengøring, Jens har kontaktet de personer der har
været i centret pågældende tidspunkt.
Ferieafløsere til rengøring af motionscenter er fundet, Jens holder kontakt.
Åkjær El har lavet eltest.
Redskabsrum skal evt påtænkes fremtidig tilbygning.
Dræn under stadion blev spulet i vinter, Jens undersøger om der skal gøres mere på.
Halinspektørmøde den 26. juni, Jens giver referat til næste møde
2. Jørgen Svensson ønsker at låne klubhus til foredrag om sin erindringer
VIF vil være medarrangør, tidspunkt aftales med Ann og Jens.
3. Søren kontakter udvalgene om tidspunkt for møde om halfordelig og aktivitetsudvalgsmøde.
Birte kontaktes også for input

4. Ann informerede ledelsen om koordinationsudvalgets arbejde.
Ann og Birte tager med til mødet og vil fortælle om planlægning af halfest og halloween uge
5. Halfesten er planlagt til den 31. Oktober
Udvalget holder jævnligt møde og der arbejdes på endeligt budget.
Mad, musik m.m. er næsten på plads
6. Man er obs på rengøring og opfordrer brugerne til at sørge for at rengøre efter sig
7. Håndboldherrer ønsker at låne klubhus til sommerfest. Forventer at det meste af festen bliver
udendørs. De følger anbefalinger og retningslinjer for afholdelse af fest
8. A) Der er en forespørgsel om lån/leje af hal til overnatning som en backup hvis dårligt vejr. Der
laves en aftale. Ann og Birte snakker sammen og undersøger om det kan lade sig gøre.
B) Kommunikation: Små beskeder på messinger, beslutninger helst på mail eller møder
9. Næste møde 11. August kl 19

