Dagsorden 17.09.2019
1. Referat fra mødet den 4. juni
sættes til underskrift.
2. Referat fra hovedbestyrelsesmødet
9. september – Per

Deltagere:
Per, Kim John, Nils, Gert og Niels H ref.
Referat underskrevet.
Bankohallen er solgt. Der opsættes ny
skiltning skiltning i omklædningsbygningen.
Rygning er forbudt omkring
kunststofbanen. Lyset i hullet er etableret
og godkendt. Lyset tændes ved en kode –
Per sender koden til bestyrelsen.
Der skal laves en bog om Vorup og Vorup
FB.
Klubben søger fonde om etablering af en
multibane foran klubhuset.
Der er oprettet en Whist afdeling i klubben.
Der betales kontingent til DGI – hvad får
klubben ud af at være medlem. Det
undersøges. Der er fejlregistrering i
opgørelsen over antal aktive medlemmer i
OB kan bestyrelsen konstatere.
Bestyrelsen havde en drøftelse omkring
kontingent – hvor meget kan
medlemmerne deltage, når man er passiv.
Skal der være en tredje gruppering af
kontingent.
Nils og Kim henvender sig til kontoret
angående registreringen af Old Boys
medlemmerne.
Drift og vedligehold af
omklædningsbygningen er endelig
overtaget af klubben – der renoveres nogle
omklædningsrum af den sum, klubben har
modtaget.
Der kigges på, om det kan være nemmere
at bestille billetter til RFC’s hjemmekampe.
Der har været oversvømmelse i kælderen i
klubhuset. Det undersøges om der er fejl i
byggeriet m.h.t. forsikring.

3. Orientering - Nils M. angående
regnskab, udlodning fra budget,
restancer - udlæg bedes meddelt
Nils senest mandag 16 september.

Forløbigt regnskab ser rigtig fint ud.
Ingen ansøgninger omkring bidrag fra OB.
Div. Udlæg betalt.

4. Orientering v/ registrator Kim, der
bedes medbringe navneliste.

Kim har opdateret listerne.

5. VFB’ èren og hjemmesiden - Per

Ny udgave af VFB’eren blev udleveret –
udkommer nu 2 gange om året.
Hvordan kan hjemmesiden gøres mere
dynamisk med indhold– hjemmesiden
bruges flittigt.
Hvem skriver til næste nummer?

6. Status på turneringsholdene samt
veteranerne, herunder
holdafslutninger samt plan for
vintertræning.

Veteraner – der er stor deltagelse og god
stemning – 7 - mands turnering slutter i
oktober.
7-mands holdet ønsker optagelse på
ventelisten i ROB's 11- mands C-række i
2020 turneringsåret.
60 års holdet slutter midt i rækken – det
har været en gevinst at komme i 60 års
rækken.
ROB ligger nummer 2 – der er 3 kampe
tilbage, der kan stilles hold hver gang.
Afslutning er på Ulvehøj den 1. november.

7.Generalforsamlingen fredag den 8.
november- afklaring vedr. valg til
bestyrelsen. På valg er Per, Niels H.
og Kim H. samt suppleant Lasse
Mikkelsen.
Forslag til dirigent, tidsplan for
udarbejdelse af årsberetning,
årsregnskab samt udsendelse af
indbydelserne

Lasse Mikkelsen vil gerne fortsætte som
suppleant. Per har skrevet til Palle
Svendsen og han vil gerne være dirigent.
Kim og Niels vil gerne fortsætte – Per vil
gerne afløses og stoppe i bestyrelsen, han
vil dog godt overveje at fortsætte i
bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede nye
emner som formand.
Per fremlægger forslag til bestyrelsens
årsberetning 2019 på mødet 24/10 og Nils
fremlægger forslag til årsregnskabet
samme dag.

Kim udsender indbydelser i uge 40.
Husk at udsende årshjulet med referatet.
8. Årets boyser - indledende drøftelser.

Lukket punkt.

9. Årets spiller og årets leder samt
Orla's mindepokal til orientering og
opgavefordeling. Nye pokaler?

Lukket punkt.

10. Eventuelt fastsættelse af møder
inden generalforsamlingen.

Næste møde 24. oktober.
Mødet slut 20.22

