Referat af møde den 18.09.18

Deltagere: Per, John, Kim, Gert og Nils –
John ref.

Dagsordenspunkt:

Beslutning:

1. Referat fra mødet 24.5 sættes til
underskrift.

Underskrifter på mødereferat fra
24052018 blev klaret.

2. Referat fra møder i hovedbestyrelsen
12/6 og 14/8 v/ Per
(jubilæumsudvalg).

Referat fra møder i hovedbestyrelsen
2 stk. Kaffeautomater, 2 stk.
sodavandsautomat og en slikautomat
købt af social og sundhedsskolen til
omklædningsbygningen.
Ingen ansøgninger p.t. vedr. udlodning
fra overskuddet i Old Boys afdelingen.
Der nedsættes et jubilæumsudvalg til
jubilæet i 2020.
Kvartalsnyt/VFB eren bliver fremadrettet
udgivet 1/2-årlig.

3. Orientering v/ kasserer Nils, regnskab, Resultatopgørelse fremlagt. Det ser godt
ud.
udlodning fra budget (ingen
ansøgninger modtaget),
kontingentrestancer, persondatapolitik. Persondatapolitikken bliver effektueret
ved udsendelse af mail til medlemmerne,
der svarer tilbage.
Evt. udlæg bedes meddelt Nils senest
mandag 17/9.

4. Orientering v/ registrator Kim, der
bedes medbringe navnelister
Erik “Fille” Sveigård er død. Han var
formand i Old boys i 5 år og medlem
af afdelingen igennem mange år.

Ajourførte medlemslister udleveret

Old boys var repræsenteret ved
bisættelsen

5. Hjemmesiden og det “nye
Kvartalsnyt: VFB’eren - Per

Se pkt. 2

6. Status på turneringsholdene v/ Nils og
Gert samt veteranerne v/Per,
herunder holdafslutninger

Turneringsholdene i begge rækker kører
fornuftigt. Veteranholdet har en god

tilslutning til træningen. Afslutningerne
på holdene er på plads.
Vintertræning starter 07112018 kl.
1900, så trænes der fremadrettet
søndag og onsdag.

7. Generalforsamlingen den 9.
november. Afklaring vedr. valg til
bestyrelsen. På valg er kassere Nils og
bestyrelsesmedlemmerne Gert og
John samt suppleant Erik Miranda.
Forslag til dirigent.
Fastsættelse af tidsplan for
bestyrelsens
Årsberetning.

Niels Møller, Gert og John er villige til
genvalg på generalforsamlingen. Per
afklarer med Erik Miranda.
Palle Svendsen bliver indstillet som
dirigent til generalforsamlingen.
Årsberetningen præsenteres den
23102018 og indbydelserne til
generalforsamlingen sendes ud den
20102018.

Årsregnskab samt udsendelse af
indbydelserne.
8. Årets Boyser. Indledende drøftelser
om emner

Forslag drøftet og tages op på næste
møde.

9. Årets spiller og Årets leder samt Orla’s
Mindepokal til orientering og
opgavefordeling.
2 nye pokaler bør anskaffes, da der
ikke er plads til flere navne.

Der anskaffes 2 nye pokaler til
henholdsvis årets spiller og årets leder

10. Næste møde

23102018

