
 

Møde: Vridsted IF ledelsesmøde 

Dato: 10-12-2018 

Deltagere: Morten, Søren, Birte, Jakob, Ann, Kristiina, Jens (til 1. punkt) 

Fraværende: Ingen 

Formand: Morten 

Referent: Ann 

 

Dagsorden: 

1. Orientering til ledergruppen, Jens 

2. Nyt fra Økonomi, Birte 

3. Nyt fra Udvalgene, Kristiina 

4. Lones opsigelse, alle 

5. Hjertestarter status, alle 

6. Emhætte i kiosk – status, Søren 

7. Lodsedler koordinering, alle 

8. Ny sponsoraftale, Morten 

9. Udlejning på timebasis, alle 

10. Ansøgning om tilskud til legedag, jakob 

11. DGI tilskud til fjernsyn – status, alle 

12. evt.  

 

Referat: 

1. Orientering til ledergruppen, Jens 

a. Der er kommet nye døre i hallen, som ser rigtig godt ud. De var fodg lidt dyrere end tilbuddet  

fra sidste år. Dette er grundet almindelig prisstigning 

b. Der er kommet en ny røgdetektor, da den anden var defekt. 

c. En ventil til befugtningsanlægget har været sat fast, og anlægget har derfor ikke virket.  

Fugtigheden i hallen har dog været tilstrækkeligt. Den er lavet igen. 

d. Der er et hul i muren over kiosken på loftet. Der er en brandlem på vej, som skal sidde der.  

e. Der er lige kommet to nye tagplader på. De har erstattet ovenlysvindue, som ikke længere  

havde nogen effekt.  



 

i. Tømmeren bemærker at det er nogle revner i rygningerne på taget.  

1. Vi skal være opmærksom på taget, og have taget en vurdering deraf.  

f. Det såede græs er kommet fint op, selvom det blev sået lidt sent.  

g. Ang. Oprydningen i kælderen, så er alt det der skal væk, kommet væk.  

h. Der har været nogle situationer i hallen: 

i. Der har været medbragt dåseøl til et u16 hold. Jens har sat en stopper for dette, og  

forklaret at dette ikke skal finde sted her. 

1. Vi ønsker ingen unge mennesker under 18 år, som nyder alkohol i  

hallen/omklædningsrummene. Holdet vil blive underrettet om dette. 

ii. Til fodboldafslutning var der nogle som ville ind i hallen og spille bold – iført sine  

store beskidte udendørssko. 

1. Jens har brugt lang tid på rengøring af gulv med sorte steger. Dette er ikke  

okay, og skal selvfølgelig ikke finde sted. Personerne er underrettet.  

iii. Vægtskiverne sætter Jens dagligt på plads inde i motionsrummet.  

1. Vægtskiverne skal på plads efter brug.  

i. Sternbrædderne på enden af kiosken udenfor trænger til at blive skiftet. 

i. Dette skal gøre til foråret 

j. Der er nogle lysstofrør som skal skiftes i hallen.  

i. Der vil blive afprøvet med LED-rør i det ene hjørne. 

ii. Der skal søges tilskud til en fuld udskiftning af lysene i rørene 

k. Vinduerne ved motionscenteret trænger til at blive malet. 

l. Jens kunne godt bruge en fast afløser til rengøring, når Jens ikke har mulighed for det. Jens vil  

gerne spørge en, som i forvejen har haft hjulpet med rengøringen i hallen.  

2. Nyt fra Økonomi, Birte 

a. Der bruges lidt flere oplysninger til Vridsted ifs idrætsfond, for at få den nedlagt 

b. Økonomien i hallen og i foreningen ser pt godt ud 

c. Elsebeth ønsker sin egen konto til kiosken. 

i. Dette er godkendt 

 

 



 

3. Nyt fra Udvalgene, Kristiina 

a. Intet nyt at berette 

4. Lones opsigelse, alle 

a. Lone stopper pr. 31/12-2018 

b. Jens vil gerne overtage kontortiderne igen. 

c. Birthe mener ikke at der er yderligere behov for assistance pt.  

5. Hjertestarter status, alle 

a. Hjertestarteren er flyttet til hallen. 

b. Der har været tilsyn til den da den blinker og bipper, men den fungerer som den skal. 

6. Emhætte i kiosk – status, Søren 

a. Det er i proces. Det bliver muligvis en fedtsuger i stedet for en emhætte. Tilbud afventes. 

7. Lodsedler koordinering, alle 

a. Der er ikke så stor opbakning til salg af lodsedler, da overskuddet er begrænset, og vi ønsker  

at bruge de frivillige kræfter et alternativt sted, såsom nisseløb eller andet 

8. Ny sponsoraftale, Morten 

a. Der er gennemgået ny aftale med sportsmaster. 25 % til alle medlemmer med medlemskort 

og 25.000 hvert år. Aftalen løber over 4 år. 

9. Udlejning på timebasis, alle 

a. Aftalen beholdes på 3 timer som minimum indtil videre. 

b. Der skal laves en procedure omkring udlejning – Kristiina laver denne til næste gang. 

10. Ansøgning om tilskud til legedag, jakob 

a. Der vil gerne laves en legedag i vinterferien Tirsdag d. 12. februar. 

Dette arrangement skal være gratis. 

b. Der skal være underholdning ballonklovn eller andet 

c. Der søges tilskud til halleje og underholdning af værdi á 3500 kr. 

i. Tilskuddet er bevilliget 

 

 

 

 



 

11. DGI tilskud til fjernsyn – status, alle 

a. Vi har fået et tilskud på 10.000 kr.  

b. Der arbejdes på om det skal være et fjernsyn eller en tv-projekter.  

c. Der er undersøgt om et boxer-abonnement til lukkede arrangementer.  

i. Der gives tilskud til et abonnement 392 kr. pr. Md. I 6 mdr.  

12. evt.  

a. Alle udvalg skal melde tilbage hvornår man sidst har købt spillertøj. Kristiina kontakter  

udvalgene 

b. Byggeudvalgsmøde – Der arbejdes videre med de planer som Kim har fremlagt for  

ledergruppen 

Punkt til næste gang Mandag d. 28/1-19 kl. 19-20.30 

- Registrering af hold og medlemmer 


