
Referat til ledermøde den 21. november 2016 
 

1.Nyt fra udvalgene 

Gymnastik rykker lidt rundt på deres tider. 

Dart begynder at betale 20 kr. pr gang pr person for brug af klubbens faciliteter. 

Lars undersøger videre omkring opstart af selvforsvar. 

Ungdomshåndbold har fået nedlagt et hold. 

 

2. Halfesten. Har vi et resultat? 

Mette Kristine har fundet frem at halfesten har fået et lille overskud på omkring 26 

000 kr. 

 

3. Bygge projektet  

Vi har kontaktet DGI for hjælp. Vi kan ikke rigtig få kontakt til DGI. Søren kontakter 

Andreas Ravn og får en aftale med ham snarest muligt. 

 

4. Vedtægter. De skal rettes til 

Vi ser vedtægterne igennem og retter dem til. Disse skal vedtages på 

generalforsamlingen inden de er gyldige. 

 

5. Generel forsamling. Hvornår og hvem stiller op? 

Dato for generalforsamling: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 1900. Formanden 

varsler dette til fjends folkeblad og Skive folkeblad seneste 14 dage før. Husk 

dagsorden fra hjemmesiden. 

Lars og Jens er på valg. Begge genopstiller. Lars som supplerer medlem og Jens 

som formand. Mette Kristine opstiller som økonomiformand. Morten Kleinstrup 

opstiller til ledelsesgruppen som supplerne medlem. Søren bliver som supplerne 

medlem. Helle Krogh overvejer at stille op som aktivitetsformand. 

 

6. Forsikringspenge. Meny kaffe 

 Morten snakker videre med Meny og Mette Kristine snakker med 

forsikringsselskabet. 

 

7. Evt. 

Jens Marks timer efter fodbold. 1½ time: Pga. af misforståelse mellem master og 

VUF betaler VIF for Jens Marks timer denne gang. Lars retter henvendelse til 

master og VUF og beder dem snakke sammen og undgå sådanne misforståelser 

igen. 

Fællesspisning: Der er fællesspisning i byen i januar men henblik på at oplyse 

borgerne omkring fremskridt i byen. VIF skal fremlægge hvordan det går med vores 

byggeri. Formanden deltager. 



Møde med VUF: VUF har bedt om et møde med nogle fra ledelsen ang konteringer 

i deres regnskab. Mette Kristine har rettet fejlen og skriver til VUF om de stadig 

gerne vil mødes. I så faldt tager Mett Kristine til møde med dem. Muligvis og Lars 

Sponsor godtgørelse: I stedet for en procent sats får sponsor udvalget fremad rettet 

deres kørsel og telefon udgifter i forbindelse med tegning af sponsor kontrakter 

dækket. 

 

Næste møde: Mandag den 23. januar 2017 kl. 1930 i klubhuset. 


