Møde:

Vridsted IF ledelsesmøde april 2019

Dato:

13-05-2019

Deltagere:

Morten, Søren, Birte, Jakob, Ann

Fraværende:

Ingen

Referant:

Ann

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nyt fra økonomi - Birte
Nyt fra udvalgene – Ann
Min Landsby app – Ann
Skilte for/til kiosken - Jakob
Dommerkursus – Jakob
Har vi seniorfodbold? – Alle
Udlejning af hallen – Alle
Nyt tag – Alle
Lodsejerfest orientering – Søren
Brændertræf evaluering – Alle. Tobias er inviteret
Møde ved viborg idrætsråd – Søren og Morten
Koordinationsmøde – Ann

Referat:
1. Nyt fra økonomi
a. Regnskabet ser fornuftigt ud.
2. Nyt fra udvalgene
a. Intet nyt fra udvalgene.
3. Min landsby app
a. Ann var til koordinationsudvalgsmøde med de andre foreninger i Vridsted. Alle er meget
positive over den nye app. Alle vil gerne være med til at bruge den.
b. Alle vil gerne være med til at samle Vridsted mere end det er nu. Og et samlingssted for alle
aktiviteter og nyheder er et godt udgangspunkt.
4. Skilte til/for kiosken
a. Der er indhentet tilbud hjem på skilte, for at gøre kiosken mere synlig.
b. Det er igangsat med de nye skilte.
5. Dommerkursus
a. Dommerkursus koster 1900 kroner.
b. Jakob forslår om VIF skal sponsorerer udgiften for et grundkursus til de nye dommere.
c. Forslaget er godkendt.

6. Har vi seniorfodbold?
a. De har desværre ikke noget udvalg.
b. Medlemstallet til aktiviteten er meget lav.
c. Vi prøver at kontakte et evt. udvalg for at få klarlagt en handlingsplan for holdet.
7. Udlejning af hallen
a. Der er en generel snak omring regler for udlejning af hallen. Der er ikke taget nogle
beslutninger.
8. Nyt tag
a.
b.
c.
d.

Rygningerne skal skiftes.
De gamle ventilatorer til rygningen skal skiftes
Der indhentes tilbud.
Projekt tagrygninger og nye ventilatorer er godkendt

9. Lodsejerfest orientering
a. Festen flytter til Haderup næste år, for at få lidt mindre og mere intime lokaler, da
deltagerantallet er dalende.
10. Brændertræf
a. Ved et nyt arrangement, skal der nedsættes et udvalg.
b. Idrætsforeningen er åben for et nyt arrangement.
11. Møde ved Viborg idrætsråd
a. Gennemgang af økonomi
b. Hyldester af personer
c. Bespisning
d. Ildsjæl til at indstille til arrangementet.
e. Måden at fremlægge regnskabet var meget forsimplet.
12. Koordinationsmøde
a. Gennemgang af dagsordenen
b. Vridsted fest / knæk cancer. Ann går i gang med at arrangerer i samarbejde med
borgerforeningen.
13. Evt.
a. Lars har haft kontakt med kommunen omkring parkeringspladsen, da den bliver slidt meget
pga. skolen bruger den.

