
Møde  Vridsted IF ledelsesmøde  

Dato  11-08-2020  

Deltager  Ann, Søren, David, Jakob, Birte og Lene  

Fraværende    

Formand  Ann  

Referent  Lene  

Gæster  Jens Mark  

Henrik Lynnerup  

  

Dagsorden  

1. Jens Mark  

2. Henrik Lynnerup  

a. Sponserudvalg  

b. Herrefodbold  

c. Paddeltennis  

3. Nyt fra økonomi  

a. Evt. ny økonomiformand  

4. Nyt fra aktivitetsudvalg  

a. Aktivitetsudvalgsmøde  

b. Opstart af indendørssport (coronaregler)  

5. Koordinationsudvalgsmøde  

a. Hvad blev der talt om  

6. Halfest  

a. Status  

7. Reflekser  

8. Opdatering af persondataforordning  

9. Byggeudvalg  

a. Erhverv i tilbygning  

b. Definering af formål   

c. Lave fane på hjemmeside 10. Adgang til udvalg mm.  

a. Brug af privat mobil elle skal klubben gøre noget  

11. Andet  

12. Dato for næste møde  

  

Referat  

1. - Motionscenter køre godt, lige nu er status 145 aktive brugere. Ca. samme antal som sidste år. - 

Plæneklipperen har været til reparation efter kollision med træstub.  



- Oprydning efter unge mennesker har benyttet bænke udenfor halen. Blandt andet opsamling af 

smadret flaske på parkeringspladsen.  
- 5 berøringsfri spritdispenser er bestilt. 500 kr. pr stk.   

- 3 holder til papirhåndklæder er bestilt så der ingen håndklæder hænger længere  

- Crolf 28 august, men skolen skal samme dag afholde noget, så det skal undersøges om skolen skal 

bruge alle plæner på grunden - Ny (brugt) printer på kontoret  
- DKBrandteknik har været forbi, køb af skumslukker så der ikke bliver problemer med 

brandmyndighed, hvad angår opbevaring af plænklipper, brændstof osv.  
  

2. a. Aftale med Salling Bank om køb af station navn, aftale løber indtil d. 31/12-22. De betaler for nye 
skilte og montering. Godkendt af ledergruppen, dog med klausul om at ved næste udbudsrunde 

skal flere have mulighed for at komme med bud på station navn.  
b. Nyt udvalg, nyt hold med i snit 24 spillere pr. gang. Køb af 2 trænerdragter   

Overvejelse omkring de hold som lejer sig ind og de skal prøve at overtales til medlemskab til 

foråret  

c. Om der vil være mulighed for at anlægge en bane til dette. Pris 200.000-250.000 kr/m lys.  

  

3. - Regnskab er ved at blive rettet til, så ellers halens regnskab er i et regnskab for sig selv.   

Undersøge pris for at koble mobilepay på conventus.  

a. Ønsker en som kan overtage økonomiformandsposten.  

  

4. a. Intet nyt fra aktivitsudvalget  

Generelle coronaregler for indedør sport. Brug sprit, ikke over 100 personer, undgå helst 

omklædning og bad  
  

5. - snak om bussen i byen, om den evt skal forsætte  

-Ny Vridsted video  

-Samarbejde mellem de forskellige udvalg angående byfest i forbindelse med halfest.   

  

6. Der er blevet solgt 88 billetter, møde i udvalget igen d. 12/8   

  

7. Reflekser til børnene fra Vridsted IF, refleks med logo.  

  

8. Persondataforordningen er blevet ændret, ny formand  

  

9. a. Erhverv i tilbygning, kommer ikke på tale  

-De skal have lavet et opslag på nettet, hvori de beskriver hvad de har fået godkendt, og 
brugsformålet. Samt at der ikke kan ændres på planerne.  

-Arkitekt laver en revideret tegning, og udregner en ca. pris for tilbygning/ombygning  

  

10. Oprette mails i conventus til brug af de forskellige grupper/formænd Oprette en telefon til 

økonomiformand  
  

11. Intet  



  

12. Næste møde d. 29-09-2020 kl. 19.00  
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