Dagsorden 07.01.20

Deltagere: Gert, Kim, Thomas, Niels og
Nils.
Afbud John Bak.

1. Referat fra 24.10.19 sættes til
underskrift.

Referat underskrevet.

2. Vurdering af generalforsamlingen
8/11-2019.

Generalforsamling forløb tilfredsstillende.
Der skal laves et bord, hvor bestyrelsen
placere sig. Kim laver bordkort.

3. Opgavefordeling af nytårsappel 12
januar

Opgaver fordelt

4. Generalforsamlinger i ØOB og ROB,
hvem deltager og hvem tilmelder.

Nils og Niels deltager i ROB
generalforsamling. Kim melder til.
Gert, Per Simonsen og John deltager i
ØOB. Gert tilmelder.

5. 60 års holdet er midt i turnering, ROB Kim og Gert tilmelder. Thomas vender
og DBU-holdene skal tilmeldes –
tilbage med tilmelding til DBU-turneringen.
hvem gør det?
7 mandsholdet skal tilmeldes igen, hvis det
skal være aktivt i forårssæsonen.
Tilmeldingen starter 21 februar og slutter
15 marts.
6. Orientering/registrering af
medlemmer v/Kim.

Kim har opdateret listerne. Holdlederne
skal informere spillerne om at huske
adresseændringer etc. til listerne.
Listerne udsendes på mail fra Kim

7. Orientering om økonomien v/Nils.

Der har ikke været mange posteringer –
Nils redegjorde for posteringerne – der har
kun været udgifter.
Der var spørgsmål til Garantkontoen
igennem hovedforeningen. Thomas følger
op.

8. Orientering fra hovedforeningen.

Hovedforening den 18. november –

Sparekassen har malet omklædningsrum,
der søges fonde om penge til maling.
Dame og herrefodbold har meldt tilbage –
VFB melder sig ud af DGI. Thomas kigger
medlemslisterne igennem i forhold til
medlemsregistrering i DBU og DIF
Sparkron cup går godt og andet halvdel
afvikles i kommende weekend.
Der har været møde med U19 overgang til
senior fodbold.
Møde den18. december – det påtænkes at
vælte en væg mellem to omklædningsrum.
Regnskab for udenoms areal forventes at
give et nul.
Gulv i kælder er under renovering.
Jens Bjørnholdt stopper til sommer.
Lukket serie 5 hold opløses.

9. Medlemmers runde fødselsdage
hvem repræsenterer os?

Nils, Kim og Gert står for deres respektive
hold.

10. Eventuelt.

Arrangement til sommerafslutningen blev
drøftet. Lidt bold om eftermiddagen og gril
hen under aftenen – med en enkelt øl. Der
skal fastsættes en dato – 13 juni som
forslag. Thomas vender tilbage med
hensyn til arrangement som
Fodboldvennerne vil arrangere – så det
kan koordineres.
Næste møde tirsdag den 24. marts –
holdlederne skal inviteres.
Slut 19.48

