
 

Møde: Vridsted IF ledelsesmøde 

Dato: 2018-11-06 

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

Fraværende: Ingen 

Formand: Morten 

Referent: Morten 

 
Dagsorden:  
 

1. Nyt fra Økonomi, Birte 
2. Nyt fra Udvalgene, Kristiina 
3. Tilbygning af hallen - alternativ, Kim (gæst) 
4. Hjertestarter status, Alle 
5. Vridsted IF Fonden, Birte 
6. Ansøgning til en ny PC, Jakob/Jens 
7. Benefits, skal ledelsen blande sig, skal det ensrettes?, Alle 
8. Udlejning of hallen - vilkår og priser, Alle 
9. Overskridelse af Motionscentres budget, Alle 
10. Status på indkøb af Fjernsyn, Alle 
11. Julepynt, Jakob 
12. Messenger vs. flere møder, Alle 
13. Brændertræf status, Morten 
14. Næste møde 
15. Eventuelt – Lion Club 

 

Referat: 

 
1) Der var gennemgang er økonomien til dato der ser sund ud for både idrætsforeningen og 

hallen. Der skal søges lokaletilskud inden 1/12, hvis der er noget på klubhuset der skal 

renoveres – der blev ikke umiddelbart fundet noget. Driftstilskud samt leje fra Vestfjensskolen 

er søgt hjem.  

 

2) Der havde været snak om en fælles arbejdsdag i løbet af foråret. Der er tanker om et 

aktivitetsudvalgsmøde engang i løbet af februar. Det er kommunikeret til udvalgene at 

budgettet gerne skal fremlægges ultimo december. 

 

3) Kim fortalte om 8-9 år gamle planer om tilbygning/udbygning.  

Vedr. motionscentret blev der forslået at nedlægge et dametoilet for at få mere plads – 

estimeret at ombygningen bliver finansieret af sponsorater. 

Der blev stillet spørgsmål omkring regler for et minimum af toiletter, men antaget at der ikke 
er regler på området. 
Der var gennemgang af forslag om et alternativ til de ombygninger der tidligere er søgt midler 
til. Det forslag der blev fremlagt er <3 millioner mod det væsentligt dyre forslag der er søgt 
midler hjem til. 
 

4) Der er lidt modstand mod at få hjertestarten flyttet, men der arbejdes på at få den flyttet til 

hallen. Det er tanken at hjertestarten skal hænge ved hallen og være offentlig tilgængelig.  

 



 

5) Vridsted IF Fonden skal flyttes fra sparekassen Kronjylland til Salling bank. Det overvejes at 

foreslås til general forsamling at nedlæggefonden. 

 

6) Der er forslag om ny PC til infoskærm. Det blev bevilget. 

 

7) Den skæve fordeling der er udvalgene imellem blev diskuteret. Nogle for gavekort, nogle 

børn træner gratis, mens andre ikke for noget. Der blev snakket om at kunne ensrette 

gaver/fordele. Det blev aftalt at tage problematikken op til næste aktivitetsudvalg møde – som 

forberedelse til dette skal der dannes et overblik over fordele og gaver .  

 

8) Der blev snakket om muligheden for at leje hallen på timebasis. Det blev forslået at vi skal 

prøve at leje ud på timebasis – men at der laves klare regler. Punktet diskuteres ved næste 

møde. 

 

9) Motionscentrets overskridelse af budgettet blev diskuteret. Håndteringen ok, men det 

henstilles til næste budgetmøde om at der bliver afsat mere til uforudsete udgifter og 

vedligehold. 

 

10) Der er søgt midler til et fjernsyn. Der afventes tilbagemelding. Der savnes et konkret forslag til 

brug/formål samt driftsomkostninger. 

 

11) Der spørges til indkøb af julepynt. Ann og Jakob står for indkøb af pynten – der afsættes 

2500,- til indkøb. 

 

12) Det aftales at Messenger korrespondancen gøres mindre, men at vi mødes oftere til kortere 

møder.  

 

13) Der gives ok for brug af asfalt (basketballbanen), men der tænkes at der skal gøres noget 

mht. til at minimere race gennem. 

 

14) Der aftales at næste møde er 10 dec. Kl 19:00 til 20:30 og alle er iført nissehuer. 

 

15) Lions clubs anmodning til at Vridsted IF sælger lodder for dem afvises.     

 

 

 


