Referat fra ledermøde den 19. maj 2016
Morten kleinstrup fra Vridsted deltager i mødet for at hjælpe med visse punkter.
1. Dialogmøde
- Hvad fik vi ud af dialogmøde og hvad vil vi bruge det til?
På dialog møde kom det frem at borgerne i vridsted gerne vil have et selvskabslokale med køkken.
Dette vil ledelsen gerne og Jens har snakket med Aase Mørk fra samrendet og de kommer til møde
her i klubben den 6. juni kl 19. Der er allerede 3 fra byen og gerne vil hjælpe med at se på
tilbygningen. Ledelsen aftaler at Jens og Mette Kristine tager til mødet.
2. Fremtid for hallen og klubhus
- Hvad vil vi, overordnet, for hallen og klubhuset? Hvem vil i ad hoc gruppe som kigger på dette?
Hænger sammen med punkt 1..
3. Vedtægter.
- Vi skal have ændret vores vedtægter - Skal vi lave en ad hoc gruppe som kigger på dette?
Vi skal have set på vedtægterne og rettet dem ind så de passer. Lars, Morten og Mette Kristine
kigger på dette.
4. DM i forenings udvikling og ung leder uddannelse
- Lars og Jens har sidste nyt til dette
Vi er bleven udtrukket til at deltage i DM for forenings udvikling. Vi skal have snakket med DGI om
hvad vi vil og hvad vi kan bruge dette til. Lars og Jens tager med til møde med DGI
Lars og Jens har snakket med skolen og disse var positive overfor ungleder uddannelsen. Lars og
Jens forsætter med at snakke med skolen.
5. Tøj aftale
- Hvor langt er vi??
Der er skreven kontrakt med Sportsmaste/Nike frem til 2019.
6. Kort hvordan det går med økonomi.
- Kort om udvalgene holder deres budget og om vi holders os til budget
Økonomien ser fornuftig ud. Umiddelbart ser det ud til at alle udvalg holder deres budget
7. Nyt fra udvalgene
- Er der noget nyt fra udvalgene?
Der er møde med alle udvalgene onsdag den 25/5 hvor der skal være haltime fordeling.
Ellers går det fint i alle udvalg
8. Arbejdsdag?
- Vi har nogle hænge partier
Vi aftaler en arbejdsdag på næste møde. Alle tænker over punkter til arbejdsdagen.
9. Evt
Kridtmaskine: Den vi har er gået i stykker. Ungdoms og senior fodbold har ansøgt ledelsen om en
ny. Ca. pris 12.000 kr. Denne ansøgning tilgode ses. Jens og Jens Mark snakker med A-sport og
finde en passende ny.
Maskiner til Jens Mark: Vi mangler nogle havemaskiner til Jens Mark. En have traktor og
buskrydder. Lars og Jens Mark kigger på dette og indkøber.
Skive festival: Vi skal ikke stå i madbod i år men rydde op om søndagen. Elsbeth er tovholder på
dette.
Halfest
Rengøring mens Jens Mark har ferie i uge 29, 30 og 31: Vi snakker med de tidligere rengøring folk
og får pris.
Udlejning af klubhuset: Vi ser på dette punkt til næste møde
10. Næste møde
Næste møde er torsdag den 16. juni kl. 1930 i klubhuset

