Referat 04.06

Deltagere:

1. Referat fra mødet den 12.03 sættes til
underskrift.

Per, Nils, Gert, Kim, John og Niels ref.

2. Referater fra møder og
generalforsamling i Hovedforeningen.

To møder har været afholdt.
Hovedbestyrelsesmøde den 10.april –
godkendelse af, at vi overtager
vedligeholdelsen af omklædningsbygning. Der
er ansøgt om penge til legeområde og
multibane foran omklædningsbygningen. Der
har været afholdt landskamp med succes.
Økonomierne i afdelingerne ser fornuftig ud.
Bankocenteret er solgt.
Generalforsamlingen - der var mødt 4 personer
op. Per udleverede fonden og
hovedforeningens årsrapporter til gennemsyn.
Foreningen har 841 medlemmer – med flest i
herrefodbold.
Per gennemgik de enkelte punkter fra mødet.
Der er nedsat en gruppe, der skal arbejde med
klubbens 90-års jubilæum.
Hvis der er medlemmer, som har noget
materiale fra VFB igennem tiden, må de gerne
henvende sig.

3. Status på turneringsholdene og diverse
tilmeldinger:
x) Falko's 7-mands hold v/ Per
x) ROB-holdet v/Nils.
x) ØOB-holdet v/Gert.

Falko’s hold kører fint. Holdet fortsætter som
7.mands hold. Kan godt bruge en træningstid.
ROB kører fint – der er nogle gange svært at
stille hold, men det går.
ØOB – ligger 2. sidst, men det kører okay. De
rykker op i 60 års rækken.
Der trænes den 31. juli.

Træning før turneringsstart

Veteraner træner hver onsdag sommeren
igennem.

4.Orientering V/kasserer Nils.

Kontingenter blev gennemgået.
Nils gennemgik diverse udgifter og indtægter
pr 4.juni
Diverse udlæg blev betalt.

5. Status på medlemsregistrering v/Kim

Kim udleverede opdaterede lister

6. VFB'eren og hjemmesiden

VFB’eren er udsendt elektronisk. Hvem skriver
til næste udgivelse. Per skriver til næste
udgivelse.
Hjemmesiden fungerer rigtig fint.

7. Generalforsamlingen 8. november v/Per

Per overvejer sin fremtid som formand – Kim
og Niels er på valg. Bestyrelsen skal begynde
at opfordre medlemmer til at melde sig til
bestyrelsen.

8. Eventuelt

Nils sørger for forplejning næste gang.

Fastsættelse af efterårets møder

Nils forslår, at vi holder et sommerarrangement
med lidt bold og grill. Det bliver i 2020 - endelig
dato fastsættes på næste møde.
17. september – næste bestyrelsesmøde
Mødet er slut 19.52

