Dagsordenspunkt 05.09.2017

Beslutning

Deltagere: Per, John, Kim, Nils og
Niels H.
Afbud Gert.

1. Referat fra 23/5 mødet sættes
til underskrift.

Referat underskrevet.

2. Referater fra hovedbestyrelsen
v/ Per.

Der har været et møde den 8. august.
Der er arbejdet på klubhuset – taget er
næsten færdigt, der skal solceller på.
Der har været en invester, som har
spurgt til salg af en del af bane 10.
VFB har overtaget vedligehold af
kunststofbanen.
Der er en del mangler på
omklædningsbygningen – der har været
en henvendelse til kommunen, der er
en dialog i gang.
Damefodbold har fået ny træner og har
haft engement i Randers uge – succes.
God økonomi i damefodbold. Kommet
godt i gang med sommerturneringer
Brejnholt Cup og god
træningsintensitet.
Orientering om moderklubberne.

3. Orientering om regnskabet Nils. Evt. udlæg bedes meddelt
Nils senest på mandag 4/9.

Opdateret den 4. september.
Der er kommet en regning fra Sport
Direct – faktura ok.
Nils redegjorde for de forskellige
posteringer. Der er et pænt overskud
for nuværende. Niels har undersøgt
forskellige muligheder for gunstig
forrentning i Sparekassen. Enig
bestyrelse sagde ja til forslag fra Nils.

God økonomi i vores afdeling.

4. Status på vores 2 turneringshold Peter Ø – det har været nødvendig
og veteranerne.
at melde afbud til en kamp –
uheldigt.
Veteranerne – varieret med
tilslutning til træning hen over
sommeren.
5. Orientering om registrering v/
Kim.

Listen er opdateret – det kører. Kim
udleverede listen til Per og rundsender
til resten af bestyrelsen.

6. Kvartalsnyt og hjemmesiden til
orientering og evaluering. Næste
Kvartalsnyt - hvem skriver

Per skrev til sidste nummer og
fremviste også sidste nummer.
John skriver til næste nummer, som
udkommer efter generalforsamling.
Deadline 15. november.
Per har også skrevet det nyeste
nummer, som udkommer i
september – Per gennemgik
materialet, som der er skrevet.

7. Planlægning af vintertræning.

Opstart – 1. november på
kunstbanen.
Der laves en påmindelse på SMS om
opstart.
Nytårsappel fastlægges senere.

8. Generalforsamlingen 10.
november 2017. Årets boyser,
Orlas mindepokal, årets leder,
årets spiller.
Overvejelser vedr. valg til
bestyrelsen: På valg er Kim,
Niels og Per samt suppleant
Lasse Mikkelsen. Fastsættelse af
tidsplan for årsberetning,
årsregnskab samt udsendelse af
indbydelser med bla.

Per sørger for årets leder og årets
spiller.
John – lukket punkt.
Kim, Niels søger genvalg – Per
overvejer.
Per kontakter Lasse og hører om
han ønsker genvalg.
Årsberetning fremlægges 24.
oktober
Hvert medlem forbereder sig på

vedtægtsændring.
9. Årshjul v/ Niels H.
10. Eventuelt - fastsættelse af
efterårets
møder, mærkedage/runde
fødselsdage).

emner til årets boyser.
Fremsendes med referat.

Næste møde 24.oktober –
forberedelsesmøde til generel
forsamling.

møde slut 20.10

