
 

Møde: Vridsted IF ledelsesmøde Januar 2020 

Dato: 06-01-2020 

Deltagere: Søren, Birte, Jakob, Ann, Morten 

Fraværende: Ingen 

Referent: Morten 

  

 
Dagsorden:  

1. Halstatus, Jens M 

2. Se på motionscenter opdatering, Alle 

3. Udvalg, Ann 

4. E-Sport, Morten 

5. Dato til generalforsamling (Incl. forslag til en kommende ledergruppe), Alle 

6. Senior fodbold, alle 

7. Økonomi, Birte 

8. Byggeprojekt status, Birte 

9. Evt. 

 

 
 

Referat: 

1. Det blev givet en status for hallen. Der er sparet 5.500 kWt det sidste halvår i forhold til samme tid 

sidste år. Vi kunne nok sparre en del mere hvis vi kunne få sluk-hjælp på mange af bi-rummene. Der 

blev snakket om en løsning på at dobbeltdøren ikke blokeres. Der snakkes om hvordan vi kan gøre så 

alle kan komme til vandautomaten – vi går alle i tænkeboks. 

 

2. Ser ud til at være en god løsning 

 

3. Der er intet nyt fra udvalgene 

 

4. Der blev snakket om at vi støtter udvalget og ser frem til en handlingsplan. Det ses ikke umiddelbart  

som en mulighed at bruge opvarmningsrummet, men mødelokalet kunne være en mulighed. Morten 

tager kontakt med henblik på dialog. 

 

5. Der er forslået 18. Marts 2020 kl.: 19:30. 

Ledergruppeforslag er: 

Formand: Ann 

Aktivitetsformand: Søren 

Økonomiformand: Birte 

Øvrige medlemmer: Jakob 

Birte og Ann deltager i koordinationsudvalget 

Ann ligger et opslag op om dato og mulige flere medlemmer. 



 

Jakob høre Hagebro om de vil lave franskbrødsmadder (20 x 2) 

Morten spørger Mette om hun vil være dirigent. 

 

6. Tallene indikere at der kun er 2 betalende seniorspillere. Der blev drøftet hvad vi kan gøre. Det skrives 

ud, inden forårs sæsonen skal starte, at der ikke startes hold før man er sikker på at der er et udvalg 

og kontingentbetalende spillere. Morten holder et lille møde med Jesper og Michael kommende 

torsdag om hvad kan gøres. 

 

7. Idrætsforeningen ventes at give et mindre underskud, men hallen et større overskud. Generelt er 

økonomien sund. 

  

8. Der arbejdes på en lidt mere præcis skitsering til prisoverslag. Der er snakket om hvordan det sidste 

skal finansieres.   

 

9. A: Elsebeth kom og præsenterede mulighederne for et fordrage. Andre byer har haft stor succes med 

et lignede arrangement. Ledergruppen bakker op om arrangementet.    

B: Der blev spurt til om der skal være brændertræf dette forår - Morten tager kontakt til Tobias om 

han ønsker at holde noget. 

C: Birte indsender DGI medlemstal. 

D: Henrik fra sponsorudvalget sendte en status mail der opsummeret er yderst positiv. 

 


