Dagsordenspunkt 12.01
Deltagere:

Beslutning:
Gert, Per, Niels H, John og Nils Møller
- afbud Kim Højlund.

1. Vurdering af generalforsamlingen
13/11-2015 og Kvartalsnyt for
december 2015. Næste Kvartalsnyt
(hvad og hvem?)deadline 15. februar
2016.

Gode tilbagemeldinger – dejligt med
stor opbakning. Der kom flere
tilmeldinger som passive medlemmer
på selve aftenen. Kvartalsnyt - Per
Simonsen skriver om nytårsappellen
og nyt fra ØOB, hvis der kommer
ændringer. Per kontakter Aage Lund
angående lidt fotografering.

2. Repræsentation ved
generalforsamlingerne i ROB og ØOB.
Forslag til generalforsamlingerne
(indkomne forslag). Hvem tilmelder
deltagere fra os?

John og Kim repræsentere og
afholder generalforsamlingen for
ROB på Ulvehøj 3.2. Der kan være
en mulighed for, at der kommer en
tvangsoprykning til A – rækken på
grund af en fusion. Det er der ingen
interesse for – kan vi det? Ø
kontaktes under mødet, der er ingen
interesse i at deltage i A – rækken.
Så vil holdet flytte i ØOB, eller så må
Vorup 2 rykke op. Per og Gert
deltager i ØOB. Per tilmelder til
mødet i Sabro den 2.2.
Dagsordener er udsendt - indkomne
forslag: turneringen vendes, så den
vender ligesom
Danmarksturneringen. Omlægning af
turneringen - bestyrelsen er ikke
positiv indstillet.
8 mand turnering, der er stillet
forslag om ændre aldersgrupper og
muligheder Spilledage og
dispensationsmuligheder
Ændring af spilleregler – ekstra
spiller på banen, når der er for stor
målforskel.
Regler angående tilmeldinger gebyr
ved for sent tilmeldinger.

Forslag fra Brabrand - 60 års - disp.
til at aldersinddeling og ugedag kan
ændres.
Ulstrup tilbage til 7 mands hold bold
fra 8. mands
3. Holdtilmeldinger/turneringsformer?Tilmeldte hold skal gennemføre
turnering. Registrering af tilsagn fra
aktive spillere inden tilmeldinger.
Hvem gør hvad?

Generelt er der tilfredshed i
bestyrelsen med de
turneringsformer, der er for
nuværende. Vi afventer de
beslutninger, som træffes på
generelforsamlingerne. Der er
tilslutning nok til de respektive hold Vorup 1 er lidt tynd besat.
Holdlederne kontaktes med henblik
på, at se om der er tilslutning nok.
John kontakter Kim og Nils kontakter
Ø og der er tilslutning nok til Gerts
hold.

4. Orientering v/ kasserer Nils.

Der er ikke sket noget i forhold til
økonomien – der er noget arbejde i
at slette og oprette i PBS – sker i
Januar. Der er bogført op til d.d.

5. Status på rekvisitter til træning og
kampe. Hvem gør hvad? - evt.
nyanskaffelser!

Der er rekvisitter nok til træning. Ø
og Bruno inviteres til næste for
status på kamptøj.

6. Medlemmers runde fødselsdage m.v.
Hvem repræsenterer bestyrelsen ?

Kommende fødselsdage:
Lukket punkt.
Der skal være faste regler, det er det
nemmeste for bestyrelsen - for ikke
at træde nogen over tæerne –
passive skal vi være opmærksomme
på – hvis der er nogen som er glemt,
skal bestyrelsen være opmærksom.

7. Orientering v/ Per fra
Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen - 2 møder Randers Fc ingen salg, der har været
en lang række møder og drøftelser
angående moderklubbernes rolle og

status, der var følelser på spil.
Seneste møde - renovering af
omklædningsbrygning er ved at
være færdig – der er stadig små
mangeludbedringer - rengøring og
lys kan være bedre. Ansvaret for
bygningen er overgået til
bygningsservice i Randers kommune.
VFB har fået lov til etablere en
multibane foran
omklædningsbygning eller på
parkeringsarealet ved grusset.
Kontoret har modtaget en
henvendelse for fra Floor ball, om
anvendelse af banen. Behovene skal
afdækkes i lokalområdet først,
derefter kan de tilbydes optaget,
som en afdeling i VFB.
Klub office et nyt system til bl.a.
opkrævning af kontingent – mange
fordele, vi afventer at se
mulighederne for at lette
arbejdsgangene, inden endelig
beslutning træffes.
8. Afvikling af NYTÅRSAPPELLEN næste
søndag den 17. januar.

Nytårsappel – der er nu 17 tilmeldte
håber på lidt flere tilmeldinger.
De respektive holdledere kontaktes
med henblik på yderlig tilmeldinger
til appel og turneringerne generelt.
City gavekort til Birgitte Nielsen. Per
sørger for der låst op og kontakter
Grethe med foreløbige og endelig
tilmelding. Der serveres to øl pr
mand og maden – det informeres ud
inden spisning.
Årskalender - Per
Opgaver - der skal navn på
kalenderen til de opgaver, som der
er i løbet af året.

Næste møde

8.marts

