
 

Møde: Vridsted IF bestyrelsesmøde 

Dato: 03.04.2018  

Deltagere: Morten, Søren, Birte, Jakob, Ann, Kristiina 

Fraværende: Ingen 

Formand: Morten 

Referant: Kristiina 

 
Dagsorden:  
 

• Henrik Lynnerup - Sponsorudvalget 

• Evaluering af generalforsamling 

• Nyt fra aktivitets udvalgene 

• Møde i 'Samrand' 

• Bedre fællesskabsfølelse - hvordan 

• Conventus - ekspert, manual eller noget andet? 

• Puljer, konti, Tilskud m.m. - hvordan for vi overblik 

• Kender alle deres ansvarsområder? 

• Eventuelt 
 
Referat: 

Henrik Lynnerup – Sponsorudvalget 
 
▪ Som regel laves en sponsoraftale til 2 år og der er forskellige typer aftaler, nærmere info vedr. priser og vilkår fra 

Henrik Lynnerup 
▪ Der bestilles 2 Nike kontokort og fremover er det kun muligt at gennemføre bestilling på Nike konto, når man kan 

fremvise kortet. Et af kortene har Henrik Lynnerup og det andet har Heidi Ring Madsen, da de fleste bestillinger går 
gennem dem 

▪ Vores sponsorliste skal være opdateret og tilgængelig til Jens Mark 
 
Evaluering af generalforsamling 
 
▪ Alle aftaler skal være skriftlige og gemmes både elektronisk og fysisk i ledelsesmappen. Både den elektroniske og 

fysiske mappe skal laves. Oprettelse af den elektroniske mappe er ikke helt besluttet endnu – mulighederne 
undersøges 

▪ Birte tjekker de forskellige aftaler, vi kender til 
▪ Kontakt oplysninger på alle frivillige – oprettelse af frivilligheds bank  

 
Nyt fra aktivitets udvalgene 
 
▪ Intet nyt fra udvalgene 
▪ Halfordelingsmøde skal planlægges – senest primo juni 
▪ Alle udvalgsmedlemmer inviteres, men det er op til udvalgene selv hvem de sender til mødet 

 
Møde i 'Samrand' 

 
▪ ”Samrand” er Vridsted promoveringsgruppe og Morten informerede kort om Samrand aktiviteter 
 
Bedre fællesskabsfølelse – hvordan? 
 
▪ Aktivitetsformand vil indkalde udvalgene til fællesmøde 3 gange om året for at få bedre forståelse til hinanden. Vi 

kan dele vores udfordringer og succeser  



 

▪ Hvordan kan vi motivere og anerkende vores frivillige – gaver, kurser, teambuilding – mulighederne? 
 
Conventus - ekspert, manual eller noget andet? 
 
▪ Birte vil gennemgå Conventus aftale - kurser og support vedr. Conventus. Morten forslog at der blive lavet en meget 

simpel step-by-step guide til de mest brugte funktioner i Conventus – f.eks. mødelokale og hal bookinger, kamp 
bookinger osv. Birte undersøger de eksisterende guides – kan de bruges og hvis ja, burde de gøres nemt tilgængelige 
til alle 

 
Puljer, konti, Tilskud m.m. - hvordan for vi overblik 
 
▪ Vores revisor kontaktes for at gennemgår vores vedtægter 
▪ Forsikringer – formuleringer i vedtægterne – er der nok? Ann vil undersøge  
▪ Alle beslutninger skrives ind i referater 
▪ Retningslinjer til udlejning af hal og udstyrer  
▪ Findes der handbooks fra tidligere bestyrelser? 
 
Kender alle deres ansvarsområder? 
 
▪ De store træk ja 
 
Eventuelt 
 
▪ Frivillighed – mulighed for gratis kurser 

o Alle vil tjekke muligheder på frivillighed.dk og Viborg Idrætsråd 
▪ Elektronisk ledelsesmappe i Conventus – muligheder skal tjekkes   
▪ Punkter til ”Halmappen” (Guidlines og andre nyttige oplysninger) skal besluttes 
▪ Hvad er vores vision? Kort blev der nævnt – samarbejde, synlighed, frivillighed, balance, kommunikation osv. Vision 

diskuteres og formuleres på næste møde 
▪ Persondata møde i Viborg Rådhus den 19.april 17:30. Hvem vil tage til det møde? Jakob, Ann og Kristiina var 

interesseret 
▪ Udfyldelse af børneattester – Kristiina vil sørge for det 
▪ Næste møde 8.maj 2018 kl. 19 – Morten vil indkalde og booke lokalet 
▪ Kiosk og bemanding af det på agenda på næste møde  
▪ I tilfælde af renoveringsopgaver kontaktes alle relevante sponsorer for tilbud. Der er et mindre beløb på Nike konto i 

Sportsmaster, som skal bruges før 1.maj. Efter diskussionen om forskellige forslag, blev vi enige om at bestille 
ungdomstrøjer, da trøjerne alligevel skal skiftes næste år 

▪ Affaldscontainer – andre leverandør undersøges 
 

Alle åbne punkter bliver overført til næste møde.   
 
 
 

   


