Dagsorden 12.03.19
1.Referat fra mødet 08.01.19 sættes til
underskrifter

Deltagere:
Per, Kim, John, Gert, Nils og Niels –
gæster Bruno og Ole.

2.Referater fra generalforsamlingerne
i ROB (Nils og Peter Ø) og ØOB (Gert og
Per)
Herunder deltagelse i turneringer for
vores 2 hold - måske et 7- mandshold i
DBU-regi, som er foreslået af Falko. Per
orienterer om dette projekt - beslutning
haster

ROB forgik i Assens – der var kun
småting på programmet. Der var 4 hold
som har trukket sig – der er 6 nye hold i
B-rækken – der var forslag om at spille
35 min pr. halvleg. Der kom 2 nye hold
ind i C-rækken. Kontingent uændret.
ØOB forgik på Sabroe kro - Jørgen Vedel
modtog pokal fra ØOB.
Betingelse for at deltage i
generalforsamling er, at en fra hver klub
skal deltage. Forslag om at gå tilbage til
den gamle turneringsstruktur –
nedstemt.
Der var flere hold som har trukket sig –
det giver utilfredshed blandt klubberne.
Der falder bøder, hvis der er hold som
ikke møder op i de sidste 3 kampe. Der
kom en ny klub med - Virring fodbold.
7-mands hold – Falko - der er 11 spillere
som har trænet hele vinteren.
Bestyrelsen har iflg. vores vedtægter§3
besluttet af give Piotr Pepel 28 år
dispensation fra aldersbestemmelsen og
han er dermed aktivt medlem af OB.
Thomas Råby tilmelder holdet i DBU
Jylland. Alle har indvilliget i at betale
aktivt kontingent. Der mangler spilletøj
til holdet. Der kan eventuelt deles tøj
med et andet hold.
Gert og Per laver en gennemgang af
tøjet og ser om der kan være et helt
sæt.
Med hensyn til kontingent og betaling
har Per og Falko opgaven.
Der meldes et 7 – mand hold til.

3. Referater fra 2 hovedbestyrelsesmøder
22/1 og 5/3 (Per).

Der er udført et stort arbejde i hullet for
at etablere banen og lysanlægget.
VFB arbejder stadig med at overtage
vedligeholdet af anlægget. Der skal

ansættes folk til at vedligeholde
anlægget. Vedligehold af
omklædningsbygningen er der også
drøftelse omkring.
Der var besøg af konsulenter fra DGI
som kunne hjælpe med mange opgaver.
Fodboldvennerne har henvendt sig til
hovedforening omkring en reception i
anledning af klubbens 90-års fødselsdag.
Oldboys er positive angående deltagelse.

4. Gennemgang af holdlisterne m.m. Kim
H. medbringer lister.

Listerne blev uddelt.
Listerne gennemgås af holdlederne og de
vender tilbage til Kim.
Kim sender en liste til Thomas Råby

Der er ikke sket så meget – kontingent
5. Orientering ved kasserer Nils - Udlæg
bedes meddelt Nils senest mandag 11/3 er begyndt at komme ind.

6. Status på materiel og spilledragter.

Der mangler strømper – der er
reklamationer over dem, der er købt
sidste år. Nils køber nye strømper. Falko
overtager den ekstra medicintaske der er
til 7- mands holdet

7. Status på forløb af vintertræning og
fastsættelse af sidste træningsgang.

Vintertræningen slutter søndag den 31.3
på kunststofbanen. Der har været god
deltagelse igennem vinteren

8. VFB'eren og hjemmesiden.

Den nye VFB’er udkommer 2 gange om
året.
Per skriver til den nye udgave af bladet.

9. Justering af årshjul - holdledernes
adgang

Årshjul sendes til Ole og Bruno.

10. VIP-billetter

VIP-billetter uddeles stadig igennem
afdelingen – Per fordeler. Der var flere
som manglede kort – Per kontakter

Råby.

11. Eventuelt fastsættelse af møder

28 maj kl. 18. mødet slut 19.37

