Referat af møde den 23.10.18

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

Dagsordenspunkt:

Beslutning:

1. Referat fra mødet 18.9 sættes til
underskrift.

Underskrifter på mødereferat
underskrives næste gang.

2. Referat fra møder i hovedbestyrelsen

Nye sæder på stadion 200 stk. - arbejdet
udført af Randers produktionsskole.
Nye vinduer i selskabslokaler og kælder.
Der er opsat 3 stk. projektorer i
selskabslokalet.
Etablering af lys i hullet – der har været
udfordringer med forsyningskablet –
Verdo hjælper og forstår arbejdet.
Drøftelser omkring investering af
formuen i værdipapirer hos Sparkron
Invest – det blev igen afvist.
Der var forslag om et
jubilæumsfestudvalg til 2020 – forslaget
er faldet.
U 10 gruppen har forladt VFB og flyttet
til Kristrup.
Det er afgjort, at Mogens Jens og
Christian stopper i Herrefodbold – der er
fundet afløsere.
Der er ikke fundet nye trænere til 1.
holds truppen, men der arbejdes på
sagen
Der er underskud i herreafdelingen – da
en tilskudsordning er faldet væk.
Der er et generationsskifte på vej i
truppen - spænding om de sidste kampe.
Der mangler spillere i
ungdomsafdelingen.

3. Behandling af 2 ansøgninger om
tilskud Herrefodbold og
Hovedformanden

Der er kommet to ansøgninger til Old
boys fra Herrefodbold og
hovedformanden.
Ansøgningerne udleveret og behandlet
på mødet.
Vi har 8.000 fra sidste år, som kan
udloddes. Per tager kontakt til
Herrefodbold og får en uddybning af
ansøgningen, som danner grundlag for
en godkendelse.
Slagsangsansøgningen afslået.

4. Valg af årets spiller, årets leder og
årets boyser.

Behandlet som et lukket punkt

5. Generalforsamlingen 9. november
2018 fordeling af opgaver i.h.t.
årshjulet.

Årshjul gennemgået - opgaver fordelt –
Niels opdateret og udsender årshjulet

6. Forslag til indhold i bestyrelsens
årsberetning v/ Per

Per har lavet oplæg, som blev
gennemgået - godkendt

7. Årsregnskab og Persondatapolitik –
Nils

Gennemgang af dataforordning – der
printes en liste som fremlægges på
generalforsamlingen for at få de sidste
med, som ikke har svaret på den
udsendte meddelelse.
Årsregnskab Nils gennemgik forslag til
årsregnskab - godkendt. Ros til
kasseren’ for fint arbejde.

8. Vintertræning, åbningstider i
omklædningsbygningen, træningsveste
og ny nøgleboks til materialerummet.

Opstart den 7. november - dato er sendt
ud med invitation til generalforsamlingen
– der er kommet nye åbningstider på
omklædningsbygningen – det skal folk
være opmærksom på – især omkring
lukketiderne
Træningsvestene skal byttes – Nils tager

aktion.
Nøgleboksen skal repareres - eller der
skal en ny til. Gert kontakter Torben
Skøtt.
9. Invitation fra Lars Pedersen,
jubilæum 1. november kl. 11-14.

Gave til handicapcenteret blev drøftet –
Nils tager aktion – Gert og Per deltager

10. Næste møde

Generalforsamling vi mødes kl. 18.15.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar
kl. 18
Søndag den 13. januar kl. 10
nytårsappel - invitation udsendes mellem
jul og nytår – Kim

