Dagsordenspunkt
1. Deltagere:
2.
3.

Referat fra
hovedbestyrelse

BESTYRELSESMØDE – 1. september 2015
Beslutning
Per Simonsen - ref., Niels Møller, John Bak, Kim
Højlund, Gert Christensen. Afbud Niels Hosie.
Referat fra 2. juni underskrevet - tidligere godkendt.
Der har været 2 møder efter vort 2. juni møde. Nyt
møde den 28.9 i Hovedbestyrelsen
Ny aktivitet: Fodbold for udviklingshæmmede
påbegyndt i maj måned og forløber godt. Frede
Bosten tilbyder hjælp til denne aktivitet.
Hovedformanden tager kontakt til Frede Bosten.
Spredning af økonomiske midler til andre
pengeinstitutter samt spørgsmål om
afdelingskassererne kan hæve/betale regninger med
ubegrænsede beløb blev henvist til drøftelse og
beslutninger i afdelingsbestyrelserne.--Vores
beslutning er, at vi ikke ønsker ændringer i vores
nuværende praksis.
De lokale helte”(samlekort) sættes til salg i Rema
1000 i Vorup her i september. Indtægten til VFB
bliver ca. 12.000 kr.
Årenes ledernåle og platter er lavet om til plastikkort
med billede er personen og på bagsiden er oplistet
de meritter vedkommende har udført i klubben.

4.

Hjemmesiden –
hvordan skriver vi til
medlemmerne

5. Kvartalsnyt

6. Vintertræning

7. Orientering Nils Bach

Lars Lundkvist fortsætter året ud som cheftræner
mens 2. holdet har fået Lars Larsen som ny træner..
Besluttet at billeder med kort tekst tilsendes Per, der
har den direkte kontakt med Søren Ejlersen. Tillige
skal mødereferater og årets generalforsamlings hele
forløb anbringes på hjemmesiden. Alle
bestyrelsesmedlemmer skal levere billeder m.m.
Kvartalsnyt(sept.udgaven udleveret). Næste nr. med
deadline 16/11 opfordres Niels Hosie til at
udarbejde. Skal omhandle generalforsamlingens
forløb.
Vintertræning starter i uge 43 henholdsvis onsdag
den 21/10 kl. 19 og søndag den 25/10 kl.10. Gert,
Kim, John og Nils informerer spillerne. Per informerer
på hjemmesiden.
Nils har stadig problemer med PBS. Deadline for
hans tålmodighed er på fredag 4/9. Nils kan ikke
lave girokort, derfor tilsender han os oplysning om
konto, hvortil medlemmer kan indbetale kontingent.

8. Generalforsamling
2015

Vi har dårlige betalere, hvorfor holdlederne blev
opfordret til at skrue bissen på!! Kim blev tildelt
jobbet som medlemsregistrator for nye medlemmer.
Kim, Niels Hosie samt Per er villige til genvalg for 2
år.
Årsberetning og årsregnskab fremlægges for
bestyrelsen 3. november.
Indbydelser udsendes af Nils til alle medlemmer i
uge 43. - Per indhenter forslag til årets 1.
holdsspiller og årets leder til 3/11 samt indhenter
pokaler.
Gert tager sig af Frede Bosten pokalen og tager
kontakt til Grethe og John Blumensåt.
Per sender forslag til opgavefordeling sammen med
forslag til dagsorden forud for vort næste møde den
6/10.

9. Diverse

Eventuelt:

Under dette punkt orienterede Per om henvendelse
fra Jens Bjørnholt vedr. hjælp til salg af juletræer ved
REMA 1000 i december. Håndværkerholdet kunne
kontaktes i givet fald.
Næste møder:
6. oktober
3. november
Generalforsamling fredag 13. november.
Mødet slut 19.40

