
Møde  Vridsted IF ledelsesmøde  

Dato  29-09-2020  

Deltager  Ann, David, Jakob, Birte og Lene  

Fraværende   Søren 

Formand  Ann  

Referent  Jakob 

Gæster  Jens Mark  

  

Dagsorden  

1. Jens mark 

-fest 

2. Nyt fra aktivitetsudvalg 

3. Nyt fra økonomi 

- opfølgning på ny økonomiformand 

-konsekvenser af at VIF får dagtimer i hallen 

4. Nyt fra byggeudvalg 

5. Halfest 

6. Koordinationsudvalgsmøde 

7. Ansøgning fra gymnastik udvalg 

8. Indendørs fodbold haltider 

9. Kaj Agerskov 50 år i klubben 

10. Stadionnavn på standby 

11. Nye trøjer til senior herre håndbold, nye bolde til damerne 

12. Anerkendelse af hold 

13. Corona situation og håndtering 

14. Evt.  

15. Dato for nyt møde  

 

 

 

 

 

 

 



Referat: 

1. Seniorfodbold har holdt fest, rengøring ikke helt ok, et par borde i stykker. 

Jens snakker med udvalget om hvordan det kan/skal erstattes 

2. Søren er ikke tilstede, og der er ikke meldt noget nyt til formanden 

Der ønskes et referat fra aktivitetsudvalgsmøde 

3. Laver regnskaber. Gymnastik har henvendt sig om hjælp til halvårskontigenter pga Covid-19 

spørgsmål fra medlemmer 

Birte vil gerne stoppe som Økonomiformand, men vil fortsat hjælpe med regnskab 

Birte undersøger mulighed for at bruge hallen i dagtimerne 

4. Afventer arkitekt 

Jakob har en dialog med Lars Bavnshøj omkring opsætning af et faneblad på hjemmesiden omkring 

byggeriet/ombygning  

5. Halfest udsat til oktober 21 

Billetter kan refunderes. Har idéer om et julesalg af billetter  

6. Halloween ugen aflyses, evt udsættes til næste år 

Velkomst komité oprettet for nye borgere i Vridsted 

Der er planer om et borgermøde. 

7. Gymnastik har spurgt om lov til at bruge penge på trænere 

Ann snakket med dem om hvad det er de præsis gerne vil have 

Birte snakker med Henrik Lynnerup omkring promotion beløbet 

8. OK, Ann og Søren aftaler 

9. Birte snakker med Niels Ole omkring hvad vi kan gøre 

10. Er sat på stand by, Henrik Lynnerup afventer 

11. Nye trøjer og bolde til håndbold bevilliget  

12. Ann vil undersøge mere 

13. Jakob har lavet en lille handlingsplan på baggrund af dgi/dbu handlingsplaner for corona situation I 

Idrætsforeninger.  

Søren sender den til udvalgene og de skal selvfølgelig melde ind til formanden hvis der bliver et 

tilfælde af coronasmitte i foreningen  

Vi følger anbefalinger og retningslinjer 

14.  

a. Masters betaler kontingent fra sommer 2020 

b. Mobilepay aktiveres på conventus, Birte  

c. Forældre har ønske om mere beskrivelse af alderstrin på de forskellige hold, Søren skriver 

ud til udvalgene  

15. Næste møde 17. November kl 19.00 

Henrik Lynnerup inviteres med for at fortælle om promotion, stadion, sponsor 

 

OBS Lene søger for kage 


	Dagsorden

