Møde den 8. marts 2018
Dagsordenspunkt:
1. Referat fra 16.01.2018 sættes til
underskrifter.

Beslutning:
Referat underskrevet. Deltagere: Per,
John, Kim, Nils, Gert og Niels H.
Gæster: Bruno, Ole Andersen og Peter Ø

2. Orientering om kvartalsnyt

Der udkommer et nyt blad her i 2018 –
der afholdes møde den 21.3, hvor
bladets fremtid endelig afgøres.
Per har skrevet lidt om OB til
kvartalsnyt.

3. Referater fra
generalforsamlingerne i ROB –
Kim og John og ØOB – Gert og
Per.

ROB – igen afholdt på Ulvehøj – der var
ca. 25 klubber repræsenteret. Der blev
uddelt præmier – Vorup fik en 3. plads i
B – rækken – det udløste 500,Kontingent blev sat op.
A-rækken ville gerne spille 35 min hver
halvleg – forslag forkastet.
Turneringsstart er den 4.april. Navneliste
på klubberne er opdateret og lægges på
hjemmesiden.
ØOB – afholdt på Sabro kro. Der var 56
klubber repræsenteret, hvis man
deltager i turneringer, så skal man
deltage i generalforsamlingen – det er
ikke alle der gør – der strammes op.
Ros til klubber for fair play. Der er
vedtaget et nyt bødesystem, hvis man
bliver væk uden afbud til kampene. Der
er kommet en 45 års række. Der var 182
hold tilmeldt. Bestyrelsen holder øje med
udvikling omkring tilmeldingerne og
tilpasser turneringsformerne.
Der var forslag om at gå tilbage til den
gamle turneringsudformning – forslaget
faldt.
Der var et overskud større end
budgetteret – dejligt.
Der er et godt samarbejde med DBU
turneringsstart 9. april for 55 års holdet.

4. Referat fra hovedbestyrelsesmøde
23.01.2018

Kunststofbanen – VFB vedligeholder
banen fremadrettet.
Der er indgået ny aftale med RFC om
tættere samarbejde omkring træning og
kampe i Superligaen. Der er også

indgået en aftale om økonomisk
kompensation, hvis moderklubberne
stiller ungdomsspillere spillere til
rådighed.
Salg af jord – der er indbetalt et større
beløb ved salget af en del af bane 10.
Lyset i hullet skal genetableres – sagen
er godkendt i økonomiudvalget og skal
endelig godkendes i byrådet.
Per orienterede omkring OB på mødet.
5. Turneringstart og gennemgang af
holdlister med disponible spillere.
Kim medbringer lister.

Listerne blev gennemgået og justeret –
Kim skal have en melding, hvis der er
ændringer. Holdlederne tager en liste
med til kampene og får spillerne til at
gennemgå deres kontaktinfo.
Kim har oprettet to yderligere lister veteranholdet og håndværkerholdet.

6. Orientering ved kasserer Nils.
Bilag for udlæg bedes medbragt.

Der er ikke sket de store justeringer
siden sidste gennemgang af
kassebeholdningen – Nils gennemgik
posteringerne. Der blev afregnet udlæg.

7. Status på materiel og kamptøj
m.m.

Bruno – der skal et nyt sæt til – komplet.
Gert og Ole – der mangler ikke noget
tøjmæssigt. Gert sørger for tilbud,
bestilling og koordinering.
Andet materiel – alt ok.
Der er brug for veste til træning 15 stk.
Nils undersøger om han kan skaffe dem.

8. Status på forløb af vintertræning
og fastsættelse af dato for
afslutning af træningen. Bør der
arrangeres træning for
overskudsspillere?

Der har manglet spillere onsdag aften.
Det har været ok søndag formiddag i det
nye år. Vintertræning afsluttes den 28.
marts.

9. Opdatering af årshjul.

Sker løbende, der er opmærksomhed
omkring, at der skal indbetales
kontingent for at træne og spille kamp

Holdlederne spørger på holdene om folk
er interesseret i træning onsdag aften,
for de folk som ikke spiller kamp.

10.Eventuelt - næste møder aftales.

22.maj.
Formanden takkede for deltagelse fra
holdlederne - mødet sluttede 19.58

