Dagsordenspunkt 13.09.2016
Deltagere:

Beslutning
Per, John, Nils, Kim, Gert og Niels H

1. Referat fra mødet 07.06.16

Underskrevet.

2. Referater fra Hovedbestyrelsen
v/ Per

Der har været to møder.
Bankohallen – udbetalt 30.000,- til
VFB.
Der har været uenighed om leje af
automater i bankohallen – ender i et
sagsanlæg.
Der arbejdes stadig på at få økonomien
omkring kvartalsnyt på plads.
Kan klubben overtage nogle af
opgaverne, som kommunen løser på
Ulvehøj. Der har været drøftelse
omkring kunststofs banen, men
kommunen skal stadig vedligeholde
banen.
Der er lavet småting i
omklædningsbygningen, men der er
stadig udestående jf. tidligere referater.

sættes til underskrift.

Hallen har haft en oversvømmelse,
hvor der har været store skader på
gulvene.
Herrefodbold har haft et telt i Randers
ugen – økonomien er ikke endelig
opgjort. Håndværkerholdet har lavet et
stort arbejde i den forbindelse –
generelt positive tilbagemeldinger på
teltet.
3. Orientering om regnskabet v/

kasserer Nils. Udlæg bedes
meddelt Nils senest på mandag
12/9.

Diverse udlæg blev udbetalt

Status – indtægter 51.500,Udgifter 32.000,-19.000 i overskud d.d.
Budget for udgifter resten af året, er
ifølge 2015 tal, ca. 10.000,-.
Regnskabet er afhængig af, at vi har
tre hold for at der er balance i
indtægter og udgifter.
Gennemgang af kontingentrestance og
listen. De enkelte holdledere rykker
spillerne, som står restance.

4. Status på turneringsholdene

Kim og John: Kører stille og roligt –
holdet ligger pænt og kan rykke op.
Nils: Der er svingende tilslutning og der
er udfordringer med at stille hold i
forbindelse med udekampene.
Gert: Der er fuld tilslutning og nogen
gange for mange, der er mange stærke
modstandere.
Per: Veteranerne træner og der er god
stemning og tilslutning.

5. Planlægning af vintertræning.

Onsdag og søndag – der opstartes
når banerne frigives den 2.
november kl. 19. Vi træner på
kunststofs banen.

6. Udarbejdelse af årsplan for

Drøftelse af planen. Niels sender
rundt til bestyrelsen, som påfører
aktiviteter og opgaver. Opgavelisten
er dynamisk og der arbejdes
løbende med den.

7. Hjemmesiden og Kvartalsnyt til
orientering og debat.

Hjemmesiden fungere udmærket –
der er god søgning på den. Der
arbejdes på tilbageblik for klubben.
De aktuelle DBU resultater skal også
lægges ind.

aktiviteter og opgaver. Niels H.
medbringer udkast.

Der er ingen afklaring på fremtiden
for kvartalsnyt, men der har været
arbejdet meget intens på at finde en
økonomi og drift.
Der er møde 4.oktober om
fremtiden for bladet.
Per deltager i mødet – bestyrelsen
er enig om, at der skal være en
fremtid for bladet, men der skal
være en realistisk budget, der
danner grundlag for en bæredygtig
fremtid.

8. Status på diverse materiel.

Veteranerne vil gerne have nye
bolde 2 stk. – bevilliget.

9. Generalforsamlingen den
11.november 2016.
10.
Afklaring vedr. valg til
bestyrelsen. På valg er kasserer
Nils, bestyrelsesmedlemmerne
Gert, John, suppleant Erik
Miranda. Fastsættelse af
tidsplan, bestyrelsens
årsberetning, årsregnskab samt
udsendelse af indbydelser.

Nils, Gert og John alle genopstiller.

Næste møder er aftalt til 25.
oktober og 1.november.

Møde slut kl. 19.54

Kim kigger efter sidste års
indbydelse, som skal danne
grundlag for årets indbydelse –
sendes rundt. Skal ud senest i uge
42.
Opgavelisten sendes rundt og
ajourføres med opgaver og
tidsterminer til generalforsamlingen.
Endelig opgavetildeling aftales på
næste møde den 25 oktober.

