
 

Møde: Vridsted IF ledelsesmøde 

Dato: 2020-02-24 

Deltagere: Birte, Jakob, Ann, Morten 

Fraværende: Søren 

Formand: Morten 

Referent: Ann 

Gæster Lene, David, Jens  

 
Dagsorden:  
 

1. Nyt fra Halinspektøren, Jens 
2. Nyt fra Økonomi, Birte 
3. Nyt fra Udvalgene, Ann 
4. Gennealforsamling, Alle 

a. Annocering 
b. Dagsorden 
c. Dirigent 
d. Smørebrød 

5. Årets Viffer, Morten 
6. Virborg Kommune, Birte 
7. Sponsor udvalget, Jakob/Morten 

a. Nyt team 
8. Dialog fremmer forståelse, Birte/Søren 
9. Tøj til gymnastikopvisning, Morten 
10. Brændertræf, Morten 
11. Evt. 

 

Referat: 

 
 

1. Nyt fra Halinspektøren, Jens 
Uge 7 er der sikret alle lamper inde i hallen. Der er blevet rengjort helt oppe i toppen af hallen.  
Der er hængt en del nye bannere op i hallen.  
Der har været sikkerheds service eftersyn af net (a-sport), wire, mål i hallen, gymnastikredskaber. 
Der har været besøg fra to mand fra kommunen og skulle se på vanddræn der er tilstoppede ved 
boldbanerne. Der kommer en og laver yderligere undersøgelse af dræn. Der er ikke en tegning over 
placering af dræn, så de skal også lokaliseres.  
 

2. Nyt fra Økonomi, Birte 
Økonomien er gennemgået.  
 

3. Nyt fra Udvalgene, Ann 
Festudvalg er opstartet igen med planlægning af fest i efteråret.  
 
 

4. Gennealforsamling, Alle 
a. Annocering 

Ann sender mail til alle medlemmer 
Facebook opslag 
Opslag ved købmanden 
 

b. Dagsorden 



 

Ifølge vedtægter 
Ann sender besked til alle medlemmer om beretning.  
 

c. Dirigent 
Klaus Clausen vil gerne være dirigent. 
 

d. Referant 
Ann 
 

e. Smørrebrød 
Jakob sørger for smørrebrød fra hagebro grill  

 
5. Årets Vif’er, Morten 

Der er mange nominerende i år. Der laves en anerkendelse af alle de nominerede.  
 

6. Viborg Kommune, Birte 
Lars og Birte har haft møde med kommunen. Klubhus og Hal skal hører sammen. Det kan godt 
deles op så klubben lejer sig ind i hallen. Dette undersøges pga. den nye ombygning af klubhuset og 
for at få et bedre sammenspil i økonomien mellem hal og klub.  
 

7. Sponsor udvalget, Jakob/Morten 
a. Nyt team 

Jakob er kommet med ind over og hjælper med at sende fakturaerne til sponsorerne.  
 
 

8. Dialog fremmer forståelse, Birte/Søren 
Dialog mellem byens foreninger. Mødet er på onsdag. Vi deltager med to medlemmer.  
 

9. Tøj til gymnastikopvisning, Morten 
Der er lavet en forespørgsel fra gymnastikudvalget om tøj til gymnastikopvisningen.  
Der er søgt dialog med gymnastikforeningen. Der er desværre ikke kommet henvendelse retur fra 
udvalget.  
 

10. Brændertræf, Morten 
Tobias vil gerne afholde brændertræf igen i år. Der laves en forventningsafstemning.  
Der skal være en fast repræsentant fra ledergruppen.  
 

11. Evt. 
E-sport har efterspurgt et fast rum. De er blevet lovet et fast rum, hvis sporten bliver aktuel. Af rum er 
der foreslået det lille opvarmningsrum eller mødelokalet i klubhuset.  


