Dagsordenspunkt 17.01
Deltagere:
1. Vurdering af generalforsamlingen
11/11-2016, nytårsappellen og
Kvartalsnyt for december 2016.
Næste Kvartalsnyt – hvem gør hvad
- deadline 15. februar 2017.

Beslutning
Kim, Nils, Gert, Per John og Niels.
Generelforsamlingen – godt forløb, ros til
håndværkerholdet. Der var 50 deltagere
til spisning. Der er nogen folk, som ikke
er blevet inviteret.
Nytårsappel – årshjul skal opdateres i
forhold til opgaverne til nytårsappellen.
Det er kun aktive medlemmer, som skal
inviteres. Jørgen Vedel inviterer
håndværkerholdet.
Årshjulet sendes med referatet ud og der
laves tilføjelser. Forplejningen blev
drøftet – skal der være et alternativ. Det
blev besluttet, at der skal tilbydes
suppe. Der skal aftales, hvem der står
for forplejning – foto og sportslig ledelse.
Der var 28 til spisningen.
Kvartalsnyt december– John skrev for
december. Næste kvartalsnyt – tema
nytårsappel og generelforsamling – Per
skriver.

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

ROB - 6. februar i Hornslet – dagsorden
på hjemmesiden. Kim tilmelder og
deltager sammen med John. Kim
indbetaler kontingent.

3. Holdtilmeldinger/turneringsformer Tilmeldte hold skal gennemføre
turnering! Registrering af tilsagn fra
aktive spillere inden tilmeldinger.
Hvem gør hvad?

Der er venteliste i ROB – skal der meldes
2 eller 3 hold til? Hvis vi ikke kan komme
i ROB fortsætter vi i ØOB hen til
sommeren - vi melder os til ventelisten
med et hold. Der skal være en hurtig
tilbagemelding inden generelforsamlingerne den 6. og 7. feb. Nils
kontakter Peter Ø og Kim checker op
med hans spillere.

4. Registreringer af medlemmer

ØOB - 7. februar i Sabroe – Per og Gert
deltager, Per tilmelder. Der betales
senest 5. februar.

Der mangler stadig mailadresser på

nogle medlemmer - kasseren og Kim
samarbejder om at ajourføre listerne.
Alle indmeldelser skal til Nils og Kim står
for ajourføring.
Alle hjælper med opdateringer og
opfordrer folk til at ajourføre egne
oplysninger.
5. Orientering ved kasserer Nils

Der er kommet lidt fakturaer, men der er
styr på kassen.

6. Medlemmers runde fødselsdage

Lukket punkt

7. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/
Per

Møde den 13. 12.16 - oplæg om
opstilling kaffemaskine og slikautomat i
omklædningsbygningen.
Der skal være styr over aflåsningen
inden endelig beslutning. Der er flere
foreninger, der bruger navnet VFB. Der
er drøftelse med foreningerne om en
endelig formalisering.
Multibanen er godkendt i kommunen og
Randers produktionsskole vil gerne leje
lokaler i kontorbygningen, teaterskolen
vil også gerne leje Thorstuen.
Der er forslag om en byttebørs for
fodboldtøj etc.
Damefodbold mangler en valgt formand.
Herrefodbold salg af juletræer gav et
pænt overskud.
Alle trænere er på plads for 2017, alle
trænerene og ledere tager på en
rystesammentur. Per orienterede fra OB.
Næste møde den 31. januar

8. Ansøgning fra U-18 piger om tilskud
til træningslejr og kampe i Horsens
17 – 19 marts

OB giver et tilskud på 2000,-

9. Eventuelt

Årshjul skal opdateres
Møde slut kl. 20.14

Fastsættelse af næste møde

9.marts

