Referat 08.01.19
Dagsordenspunkt:
1. Referat fra mødet 18/9 og
23/10-18 sættes til
underskrifter.

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

Afbud John Bak.

2. Vurdering af
generalforsamlingen 9/112018.

God generalforsamling med stor
tilslutning. God servering og dejlig mad.

3. Nytårsappellen næste søndag
13/1. Opgavefordeling aftales

Der er pt. 24 tilmeldte – opgaver fordelt.

4. Repræsentation ved
generalforsamlingerne i ØOB 5/2 og ROB aftales. Hvem
tilmelder deltagere fra os?

Per og Gert deltager i ØOB – Per
tilmelder.
ROB – Kim tilmelder. Nils snakker med
Peter Ø om deltagelse. Der tilmeldes 2
personer.

5. Holdtilmeldinger drøftes og
afklares inden
generalforsamlingerne.

Deadline for tilmelding er udgangen af
maj for 55 års holdet.
Vi tilmelder i C - rækken til ventelisten i
ROB. Kim ringer til Falco omkring hans
planer.

6. Orientering/ registrering af
medlemmer v/Kim, herunder
beslutning om vilkår for ny
gruppes(polske) deltagelse
m.m.

Alle der ikke spiller på turneringshold,
træner og benytter vores faciliter skal
betale 150 kr.

7. Orientering v/ kasserer Nils.

Der har været posteringer i forhold til
generalforsamlingen og
dommerregninger.

Per tager fat i Erik Miranda angående
ovenstående aftale.

Diverse udlæg blev udbetalt.

8. Orientering fra
hovedbestyrelsen v/Per

Der arbejdes med udbedring af hullet –
VFB varetager opgaver selv for at spare
penge.
Omklædningsbygning - VFB vil gerne
lave renovering i bygningen og det
drøftes stadig med Randers Kommune.

Der har været drøftelse med VFB motion
og tilhørsforholdet til VFB.
Fodboldvennerne har lavet en aftale med
Elvis Mansion – der er arrangement på
værket.
Forsøg med E -sport prøves i VFB -regi
Håndværkerholdet efterser og afhjælper
stole fra Sparekassen til festlokalerne.
Der er drøftelser omkring vedligehold af
kunststofbanerne i Randers. Det giver
rod i den aftale VFB lavede med
kommunen.
Økonomien i klubben er tilfredsstillende.

9. Medlemmers runde fødselsdage
m.m. Hvem repræsenterer os?

Punktet blev drøftet som et lukket punkt.

10. Eventuelt - fastsættelse af
næste møde(r)-Holdledere
inviteres.

12.marts – møder fastsættes
fremadrettet fra gang til gang.
Holdleder Ole Andersen, Bruno Kempel
og Peter Ø inviteres til næste
bestyrelsesmøde.
Der medbringes indmeldelseskort til
næste gang
Mødet slut 19.27

