
Referat af ledermøde i Vridsted IF, mandag den 05-03-2018: 
 

1. Nyt fra aktivitets udvalgene 

Intet nyt 

 

2. Tilbud på vedligeholdelse. 

Jens Mark kommer til dette punkt og fremlægger de tilbud han har fået. 

Fodgænger felt mellem skolen og os. Kommunen har kontaktet skolen. Vi beder skolen 

om at bede kommunen om at kontakte os direkte. 

Vores ALB dør alarm er defekt. Jens Mark kontakter brandmyndighederne og finder en 

løsning. 

Lakken på halv gulvet er revet flere steder. Jens har fået tilbud på reparation af gulvet 

samt ny lak. Jens skal takke ja til tilbuddet fra Polisan. 

Håndboldmålene er slidte og skal skiftes. Jens har fået tilbud hjem på nye fra A-sport. 

Jens skifter hjule på målene og ser om det løser problemet. 

Vi har fået nogle nye døre i hallen. Jens har fået tilbud på de sidste døre samt 

malearbejde i omklædnings rummene. Døren rykkes til senere på året. Malearbejdet 

har vi fået to tilbud på og Jens skal takke ja til Male Jette 

Hegnet om tennis banen skal repareres. Jens har fået tilbud på dette. Skolen kontaktes 

for om de vil give et tilskud. 

 

3. Regnskab: 

Regnskabet for hallen og klubhuset gennemgås inden generalforsamlingen og 

godkendes inden generalforsamlingen. Regnskabet ser fornuftigt ud. 

 

4. Generalforsamlingen. 

Vi skal have aftalt det sidste og lavet en dagsorden samt indkaldelse. 

Lars sørger for maden. Claus Clausen er dirigent. Kristinna er referent. 

Dagsorden gennemgås og laves. 

 

5. Byggeplaner. 

Hvor langt er vi og hvad nu? 

Lars fremlægger byggeplanerne på generalforsamlingen for at oplyse om vores planer 

og ideer. Forhåbentlig vil generalforsamlingen stemme for at vi forsætter med vores 

planer. 

 

6. Reklame for Vridsted IF på Facebook og ligene. 

Hvad og hvor meget? 

Jacob kommer med et forslag til at gøre mere opmærksom på vores sponsor og derved 

skabe mere live på vores hjemmeside og Facebook side. Ledelsen bifalder forslaget. 

 

7. Sponsor udvalgets kørselsgodtgørelse. 

Lars har revideret sponsor udvalgets kørelses godtgørelse som var mere end 2 år 

gammel. Ledelsen godkender dette og bliver enige om at der skal kigges lidt oftere på 



dette så vi viser at vi påskynder det store flotte arbejde sponsor udvalget gør for 

Vridsted IF. 

 

8. Ledelsen fra nu og indtil generalforsamlingen 

Da der kun er små 14 dage til generalforsamlingen vil formanden gerne have at vi ikke 

tager flere store selvstændige beslutninger inden. Fordi at vi får en udskiftning i 

ledelsesgruppen mener formanden ikke at den nye ledelsesgruppe skal arbejde med 

beslutninger som vi træffer nu. Derfor må disse beslutninger vente til efter 

generalforsamlingen eller vi må mødes igen. 

 

9. Evt. 

Skolen har arrangeret spidsning i hallen i forbindelse med skolefesten. Hvem har givet 

lov til dette? 

Jens Mark har givet lov til at skolen kan bruge hallen om aften. Han har ikke lige været 

opmærksom på at vi stadig har aktiviteter i hallen på dette tidspunkt. Jens Mark prøver 

at snakke med de udvalg det går udover samt skolen og finder en løsning. 

 

Næste møde: Dette er generalforsamlingen den 21 marts. Kl. 1930. 

 


