
 

Møde: Vridsted IF ledelsesmøde juni 2019 

Dato: 17-06-2019 

Deltagere: Morten, Søren, Birte, Jakob, Ann 

Fraværende: Ingen 

Referant: Ann 

  

 
Dagsorden:  
 

1. Nyt fra økonomi 
2. Nyt fra udvalgene 
3. Udlån af grill  
4. Hal tag  
5. Drikkeautomat 
6. Valg, forløb 
7. Sortering af affald 
8. Samarbejde mellem byens foreninger 
9. Udendørs håndbold/status på reparation af tennisbanerne 
10. Status af udgifterne til pokalfinaletur 
11. Parkeringsplads problematik 
12. Vedligeholdelse af asfalt 
13. Evt. 
14. Nyt møde 

 
Referat: 

1. Nyt fra økonomisenior 

1. Der er åbnet for kontingentbetaling til  seniorfodbold 

2. Der bliver stadig handlet i sportsmaster uden man henter vores indkøbskort til butikken. 

Hvad gør vi ved dette? 

i. Til dags dato har man altid skulle have kortet med når man handler i sportsmaster på 

klubbens regning. Man har dog kunne handle der alligevel uden kort.  

ii. Det er besluttet at Birte kontakter sportsmaster. Vi skal have et navn på alle 

bestillinger. 

iii. Valg 

1. Opsætning og nedtagning af stemmeboksene er en aflønnet opgave. Lønnen 

er betalt af det tilskud som vi har modtaget af kommunen. V 

iv. Håndbold har spurt om de må få dækket nogle stævneudgifter til to trænere. 

Trænerne tager en feriedag, for at komme med til stævnet.  Birte snakker med 

håndbold for at klarlægge hvilke udgifter der præcis er tale om.  

 

2. Halfordelingsmøde  

1. Der indkaldes til tre møder årligt. September/oktober, Januar/februar og Juni 

(halfordelingsmødet) 



 

2. Rammerne med udvalgsmedlemmerne tages ned, da det vurderes at de ikke benyttes. Det 

vurderes at folk kigger på hjemmesiden. 

 

3. Grill 

1. Grillen har været lånt ud til konfirmation. Den var beskidt den blev afleveret. Vi er blevet 

informeret om, at den var beskidt ved modtagelsen. 

i. Det besluttes at grillen kun må benyttes i forbindelse med idrætsforeningens 

arrangementer. 

ii. Alle der benytter grillen, skal huske den skal rengøres efter brug.  

 

4. Hal tag 

1. Der dryppede ind i hallen i forbindelse med meget regn.  

2. Søren snakker med Jens om at vi skal have repareret taget.  

 

5. Drikkeautomat 

1. Drikkeautomaten tilhører skolen. Den kan ikke blive stående, når motionscenteret udvides. 

Det besluttes senere, hvor den flyttes hen.  

 

6. Valg, forløb 

1. Vi mangler en guide til hvilke fester og arrangementer som ligger rimelig fast i hallen.  

i. Birte laver en mappe med arrangementer og en guide til hvad der skal have gjort.  

 

7. Sortering af affald 

1. Der er på nuværende tidspunkt ikke brug for yderligere sortering af affaldet.  

 

8. Samarbejde mellem byens foreninger 

1. Der efterspørges lidt mere samarbejde mellem byens foreninger.  

2. Birte tager med til koordinationsudvalget at vi er åbne for samabrejde med alle ANDRE I 

BYEN 

 

9. Udendørs håndbold 

1. Må tennisbanerne bruges til håndbold? 

2. Banerne trænger til at blive repareret.  

i. Søren tager kontakt til skolebestyrelsen og snakker med dem om reparation af 

banen. 

3. Banerne må gerne bruges til håndbold. Der skal væltesikring på målene inden brug.  

 

10. Status udgifter på pokalfinaletur.  

1. Vi har betalt 1800 kr. til bussen.  

 

11. Parkeringsplads, problematik 

1. Kommunen vil ikke være med til vedligehold af parkeringspladsen.  



 

2. Kommunen benytter parkeringspladsen til busrute, skole og stor container. Skolen har ikke 

andre parkeringsmuligheder i nærheden.  

 

12. Vedligehold asfalt 

1. Det smalle stykke omme ved skolen er meget slidt og hullet. Det trænger til en ny belægning.  

2. Der åbnes en dialog med kommunen.  

 

13. Evt. 

1. Koordinationsudvalget har udfordringer med mobilepay. VIF har oprettet nogle numre, som 

de kan benytte.  

2. Indkøb skal så vidst muligt gøres lokalt.  

3. Trøjer til frivillige trænere og hjælpetrænere – Ann skriver rundt via conventus. 

4. Min landsby 

(a) Opsætning til Facebook og hjemmeside 

(b) Jakob kontakter supporten, for at få det helt op at køre.  

14. Nyt møde 

1. 26. August kl. 19.00 

 


