
Ledergruppemøde 2018-05-08 

Agenda: 

1. Nyt fra aktivitet udvalgene v. Aktivitetsformand 

2. Økonomisk status v. Økonomiformand 

3. Formulering af Vision for Vridsted IF 

4. Internet i hallen, Status? 

5. Outcome fra persondatamødet v. Jakob Hammerum 

6. Forsikring samt formuleringer i vedtægterne v. Ann Witte 

7. Conventus aftale vedt. kursus v. Birte Mark 

8. Vridsted IF's låsesystem. Ansvar og arbejdsgange 

9. Skrabejulekander, Status 

10. Ansøgning vedr. investering i TV + Kanaler, Status 

11. Adgang til kontoret, skal vi gøre noget? 

12. e-Sport møde 31. maj, hvem deltager 

13. Ansøgning fra Elsebeth på ombetrækning af stole (125/150) 

14. Aktivitetsudvalglsmøde, hvem deltager 

15. Containeren der forsvandt, information 

16. Bemanding af Kiosk + Niels Ole/Elsebeths anmodning 

17. Evt. 

 - Jan Chrestensen på vegne af vridsted if senior fodbold, anmode om 4000-5000 kr. til indkøb af ny 

grill til udendørs arrangementer. 

 - Jens mangler værktøj, så video uden resultat – indkøb af nyt ok 

 

1. Ikke så meget nyt. Der er indkaldt til aktivitetsudvalgsmøde/halfordelingmøde hvor forventninger 

imellem de forskellige udvalg og til ledergruppen afstemmes. Mødet er sat til 12. juni. – Morten 

undersøger om han kan deltage. 

2. Der bruges en del tid på skiftet af bank samt skifte af økonomiformand. 

3. Nuværende vision som er at finde på Vridstedif.dk bibeholdes da det vurderes at den rammer 

meget godt nuværende ledergruppes visioner. 

4. Der er enighed om at der skal gøre noget for at optimere forholdene. Jakob spørger vores sponsor 

til mulighederne for en bedre løsning end den nuværende. 

5. Der skal udfyldes information til hvordan man behandler vores personfølsomme oplysninger. Der 

skal kigges på adgangen til ’Kontoret’ da der kan være data der er personfølsomme og der skal 

være en begrænset adgang til. Jakob ligger en åben mappe ud og skriver på hjemmesiden hvad vi 

gør med oplysninger. Søren arrangere lås på skab der passer til låsebriksystemet. Der arrangeres 

oprydning i forbindelse med næste møde. 

6. Man skal have en bestyrelsesansvarsforsikring men vi har det som en del af vores medlemskab af 

DGI. Ann har en kontakt ved DGI hvor de tilbyder at komme og snakke om gennerelle input til 

idrætsforeninger og trivsel dette arbejder Ann videre med.  

7. Conventus vil gerne lave et kursus i brugen men det koster ca. 800 kr. pr. time + kørsel evt. kan der 

gøres online. Birte dribler videre at få arrangeret et kursus inden sommerferien. 

8. Jens kan oprette nøgle og åbne og lukke. Lars kan det samme. Det findes ikke problematisk at der 

er brugere udenfor ledergruppen der er support til Jens. Det sikres at Jens har viden nok et at 

gennemføre alle funktioner. 

9. Der er kommet forslag til en Skrabejulekalender fra Henrik Lynnerup, ledergruppen giver sin accept 

til et budgetforslag. 



10. Forslaget er modtaget men der er stillet modspørgsmål da copydan kun dækker dr og tv2. Ønskes 

der yderligere f.eks. Viasat skal der betales ekstra for dette. Ledergruppen afventer opdatering af 

budgetforslag inden der tages yderligere stilling. 

11. Adgangen til kontoret vurderes til at være fint på nuværende niveau hvis der kommer et skab op til 

personfølsomme oplysninger. 

12. Kristiina og Morten deltager. 

13. Forslaget om ombetrækning af stolene er vedtaget inkl. Nyt skum. 

14. Er dækket af punkt 1.  

15. Omklædningssituationen blev forklaret. Udehold ’tvinges’ til kun til omklædning i vest når der er 

både herrer og dame kampe. Yderligere er det tvivlsomt om det giver mersalg når udeholdene ofte 

selv medbringer f.eks. øl. Endelig ønskes ikke en situation hvor en herrer går ind til en dame der 

klæder om eller omvendt. Ledergruppen foreslår indkøb af skiltning for at synliggøre mere at 

kiosken er åben og evt. til synlighed gennerelt. Måske med skilte helt ude ved vejen. 

16. Evt. 

a. Der forslås om det ville være en idé at sælge is. Ann arbejder videre med idéen.  

b. Næste møde sættes til tirsdag den. 19. juni. kl.: 19:00 hvor oprydningen starter.  

c. Gennemgang af tiltag til øget frivillighed. Ann havde lavet et opslag. Ledergruppen 

snakkede lidt om en frivillighedsbank og det at henvende sig personligt. Der arbejdes videre 

med idéer 

d. Tennisbanen var til diskussion. Søren har snakket med skolen og de vil gerne deltage men vi 

skal have et mere konkret forslag. Søren har kontakt med A-sport om endnu et tilbud, men 

afventer i øjeblikket deres feedback. Vi siger ’nej tak’ til tilbuddet om et helt nyt hegn. 

e. Søren fortalte om en mulig kommende investering i blødgøringsanlæg – Birte kigger på 

muligheden for tilskud og Søren tilbuddene inden der siges endeligt ’ja’. 

f. Ansøgning om Grill er accepteret og det forventes at prisen er ’alt inklusiv’ og at 

vedligehold/rengøring står brugerne for. 

g. Information videregivet om manglede værktøj. Det undersøges om der er nogen der kan 

have lånt det.  


