Dagsordenspunkt 24.10
Deltagere:

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

1. Referat fra 5/9 mødet sættes til
underskrift

Referat underskrevet.

2. Referat fra hovedbestyrelsen v/ Per.

Der har været afholdt et møde siden
sidste bestyrelsesmøde i Old boys.
Der er lavet en ny samarbejdsaftale
med moderklubberne og aftalen
underskrives i denne uge.
Randers kommune har tildelt VFB et
certifikat, som anerkendelse for at
skabe jobs for udsatte borgere.
Arrangerement på Elvis Mansion var en
succes.
Udbedring af hegn omkring stadion skal
opstartes.
Der har været en henvendelse om salg
af fyrværkeri på Ulvehøj – afslag fra
klubben.
SIKR skal ind omkring aftalen af
vedligehold af kunststofbanen, hvis
oplæg til aftalen påvirkes negativt
frafalder VFB aftalen.
Der har været møde med kommunen
omkring fra salg af jord, med henblik
på etablering af en kunststofbane.
Aftalen skal være lukrativ for VFB.
Der var orientering fra de enkelte
afdelinger
Herrefodbold – skal der være
medlemskab af DGI?
Status over de enkelt holds placeringer.

3. Generalforsamlingen 2017:
Nils har opdateret regnskabet – der
Fremlæggelse af regnskab v/ Nils og mangler enkelte kontingent
forslag til bestyrelsens årsberetning. indbetalinger og måske lidt
Udlodning af beløb 2018.
dommerudgifter, som først kommer i
december. De bogføres i 2018.
Nils gennemgik regnskabet med de
enkelte poster – der er et pænt
overskud.
Det forslås, at der udloddes halvdelen
af overskuddet. Forslag vedtaget i
bestyrelsen.
Årsberetning oplæg - Per gennemgik
årets gang og et forslag til en beretning
– godkendt.
Der for nuværende tilmeldt 22
personer.
Valg af årets leder, spiller, og Boys’
er.

Behandles som et lukket punkt.

Overvejelser og beslutning vedr.
valg af formand. Øvrige personer er
indstillet til genvalg.

Per modtager genvalg som formand.
Lasse, Kim og Niels H modtager også
genvalg.

Vedtægtsændring v/Per.

Stemmeret – forslaget er udsprunget af
hændelsen i Randers Freja sidste år.
Hovedforeningens tillæg til stemmeret
på generalforsamlingen – hvem der kan
stemme

Gennemgang af opgavefordeling
med støtte fra årshjulet, som Niels
Hosie medbringer.
4. Status på efterårets turneringer
samt organisering af vintertræning

Opgaver gennemgået
55 års holdet 3. sidst – meget
afhængige af enkelte spillere.
ROB – b rækken slutter på en 3. plads
– 22 kampe 36 point.

5. Eventuelt - fastsættelse af møder
og nytårsappel.

Nytårsappel søndag den 14. januar kl.
10.

Næste bestyrelsesmøde 16. januar.
Mødet slut 20.10.

