Møde:

Vridsted IF ledelsesmøde september 2019

Dato:

30-09-2019

Deltagere:

Søren, Birte, Jakob, Ann, Morten

Fraværende:

Ingen

Referant:

Ann

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyt fra halinspektøren - Jens Mark
Sponsorer - Henrik Lynnerup
Nyt fra økonomi – Birte Mark
Ombygning, Status og budget - Kim
Nyt fra udvalgene – Ann
Nyt fra Knæk Cancer - Ann
Tennisbane status – Søren
Senior Håndbold
Senior fodbold
Evt.

Referat:
1. Man har gjort os opmærksom på, at man er klar til at få sat loft op i motionscenteret.
Der er oplevet svind i kiosken. HUSK at betale når man har selvbetjening i kiosken.
Der er kommet tilbud hjem på scoringstavler til hal og stadion. Som udgangspunkt er det kun tavlen i
hallen som skal udskiftes.
Der bestilles en tekniker til at tjekke måltavlen udenfor ved fodboldbanen, for at få den til at virke
igen.
2. Alle frivillige har fået et rabatkort som gælder i 3 år. Det gælder for hele husstanden. Hvis man
stopper som frivillig inden de tre år er gået, så skal kortet afleveres til Henrik Lynnerup igen.
1/1-20 ny aftale med salling bank. Et af kriterierne er at navnet skal skiftes til Salling Bank Arena.
Dette er under overvejelse.
Sponsorerne tilbydes at kunne købe et husstandskort til motionscenteret
3. Økonomien er gennemgået. Det ser fint ud.
4. Der er en forklaring af hvordan vandes ledes rundt i hallen.
Vi går fælles over og kigger på rummet til toiletterne. Vi bliver enige om at ydermuren ud til gangen
og hallen bibeholdes, og der ikke lægges yderligere rum til motionscenteret. Så rummet til de fire
toiletter lægges til motionsrummet.
Der laves et nyt budget som sendes og godkendes af ledelsesgruppen.
5. Spørgsmål om der kan bestille lidt flere t-shirts? Ja det kan vi godt.
Der er indkaldt til aktivitetsudvalgsmøde d. 4/11 kl. 19.30

6. Planlægningen går godt. Det er mange sponsorer og der er mange som har lyst til at hjælpe. Der er
styr på mad og musik. Så der skal bare sælges nogle billetter. Der er flere tiltag i gang
7. Hegnet skal repareres. Skolen er med til at betale udgiften.
8. Der er oprettet et hold. Der er skaffet flere spillere.
9. Der skal være et udvalg og et forventet budget, før der startes et nyt hold op til foråret.
10. Der har været observeret at der har været folk inde i motionsrummet, som ikke har en nøglebrik. Der
følges yderligere op på dette.
Vil VIF sponserer gave til halfesten? 2 kurve á 250 kr./stk.
Ansøgning om en popcornmaskine, som kan bruges til diverse arrangementer.

Næste møde Mandag 18/11-19 kl. 19.00

