Møde den 24.maj 2018
Dagsordenspunkt:

Beslutning:

1. Referat fra 8. marts sættes til
underskrift

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

2. Referater fra to møder i
hovedbestyrelsen og
hovedgeneralforsamlingen

Hovedbestyrelsen 14 marts: alle
afdelinger har overskud –
hovedforeningen har derfor også
overskud. U19 landskampen tjente
klubben 10.000,-på.
17.april - ny person i dameafdelingen
Stig Vestergård – ny administrativ
formand.
Ny vedtægter og ændringer til
vedtægterne – omkring stemmeret.
Sagen omkring kaffemaskinen er slut.
VFB ejer nu maskinen.
Der skal emner frem til SIKR – årets
leder.
Kommunen indstiller alle
vedligeholdelsesopgaver i
omklædningsbygning i 2018 – VFB vil
gerne overtage vedligeholdelsen i
bygningen.
Overskuddet fra jordsalg er blevet
frigivet fra kommunen og kan bruges til
lys i hullet.

3. Status på turneringsholdene og
veteranerne – træning i august.

55-års holdet – der er kommet frisk blod
og holdet fungere godt. Turneringen
slutter her til ferien og holdet fortsætter.
Peter Ø’s hold ligger nr. 8 – der er folk
nok.
Veteranerne - god opbakning og nok folk
til træningen.
Der er træning onsdag den 1 august kl.
19 – holdlederne indkalder hvert sit hold.

4. Behandling af henvendelse fra
herrefodbold ved Jens Bjørnholt

Jens har henvendt sig omkring hjælp til
herreseniorafdelingen – der er brug for
hjælp til at drive afdelingen –
bestyrelsesarbejde og træning –
afdelingen vil gerne have adgang til
vores medlemmer. Det kan ske igennem
hjemmesiden – god ide. Old boys
forventer, at der kan sendes

informationer ud igennem de andre
afdelinger.
5. Orientering ved kasserer Nils om
regnskab og persondataforordning
– samt fordeling af opgaver.

Udskrift fra banken – diverse posteringer
er fortaget. Der kommer løbende
regninger. Der er et par restancer, som
der rykkes for.
Persondataforordning: Der sættes info
om opbevaring af data på hjemmesiden.
Nils og Per har opgaverne sammen med
Søren Ejlersen om info på hjemmesiden.

6. Status på medlemsregistrering
ved Kim.

Diverse rettelser fortaget.

7. Orientering om Kvartalsnyt.

Kvartalsnyt skal bevares i en eller anden
form – der er kræfter i gang med en
løsning – måske med et andet navn på
bladet og med en anden
udgivelsesfrekvens. Per skriver til bladet
i september, som er det sidste blad i
nuværende form.

8. Eventuelt – efterårets møder frem
til generalforsamling og opfølgning
på mærkedage.

Generalforsamling den 9. november.
Møder: 18. september, 23. oktober.
Der er styr over mærkedagene.
Der mangler hjørneflag – der sker en
opstramning af hele
vedligeholdelsesaftalen med
anlægsgartneren fra kommunens side.
Mødet slut 20.04

