Dagsordenspunkt
1. Dato/Deltagere:
2. Referat fra
bestyrelsesmødet den
3.marts sættes til
godkendelse.

Beslutning
02.06.2015
Per Simonsen, Niels Møller, John Bach, Kim Højlund
og Niels Hosie ref.. Søren Ejlersen som gæst.
Referat godkendt med følgende bemærkninger: B –
holdet har skab nr. 1 og mangler ikke bukser.

3. Hjemmesiden. Vor nye
web-master, Søren
Ejlersen, introducerer
vor nye hjemmeside:
etableringsarbejdet aktualitet-info til
medlemmerne og
registreringkommunikation med
webmasterenøkonomi- CVR
problemer med
personændring-m.m.

Søren gennemgik hjemmesiden, Per og Søren sætter
sig sammen og gennemgår de forslag som
bestyrelsen havde.

4. Kvartalsnyt v/Per –
hvem skriver det næste
nummer

Materialet kan ses på VFB hjemmeside – der
oprettes link på vores hjemmeside.

Der blev aftalt en fremgangsmåde hvordan referatet
godkendes og derefter uploades.
Søren hjælper Per med at rette personoplysninger i
CVR registreret.

John skriver næste indlæg – deadline den 15.
august.
5. Status på vore 3
turneringshold og
veterantræning v/ kim,
John, Gert og Per.
Træning før efterårets
turneringsstart?

Kim og John – ligger nummer 1 det går rigtig godt –
fungere godt med rotationsprincippet – der er altid
13 – 14 spillere. Der følges op på betaling til
fællesskabet.
Niels Møller – det går også her rigtig godt – god
tilslutning ligger nr. 3.
Gert – 55 års – går også godt her – ligger nr. 7 og
der er sket en markant forbedring – der er også
spillere nok her.
Træning inden efterårsopstart – 29. juli kl 19.00

6. Referater fra
Hovedbestyrelsen v/
Per.

Der har været to møder – og en generalforsamling
siden vores sidste møde i marts.
Per deltog ikke på mødet den 27., men havde

afleveret en status på Old Boys
Per gennemgik regnskabsopbygningen og vi er nu
med, som en selvstændig afdeling.
Hovedbestyrelsesmødet den 23. marts – ingen
særlige bemærkninger
Hovedbestyrelsesmøde 20. april – ingen særlige
bemærkninger.
7. Forebyggelse af tyveri
og hærværk i
materialerummet samt
status på materiel til
træning og kampe–
hjørneflag.

Der har været et indbrud – der er købt nyt materiale
efterfølgende. Der er forsvundet lidt penge fra
ølkassen og en transistorradio. Det er en
problemstilling i forhold til aflåsning af bygningen.
Det er Randers kommune, som har bygningen og
derfor har forpligtigelsen med aflåsningen af
bygningen.

8. Opfølgning på
mærkedage og
udlæg.

Erik Svejgaard fylder 85 år – Per
Hartvig Pedersen 80 år – Per.
Peter Ø – 18. november - Niels Møller
Ole Andersen er fyldt 60 år - Gert har givet ham 3
flasker.
Standarden er ok.

9. Rengøring af
mødelokalet m.m.
10. Samlekort -samarbejde
med Rema 1000

Per gennemgik konceptet med et kortspil hvor
spillerene er registreret på et kort med forskellige
data.
Der skal udvælges 9 spillere fra Oldboys – der kan
tjenes lidt - de tre holdledere melder 3 spillere hver
til Per Simonsen.

11. Kasseren informerer

Der er nogle spillere som ikke har fået girokort –
Niels kan ikke rette data i PBS – det er stadig Orla,
som står som kontaktperson.
Niels retter en henvendelse til Per fra Sparekassen
for at få hjælp.
Hvis denne henvendelse ikke hjælper, skal der en
besked og rundt og aftales en anden
fremgangsmåde.
Husk at maile til Niels på forhånd – så han har penge

med for jeres udlæg.
Eventuelt:

Næste møder:
1. september
6. oktober
3. november
Generalforsamling fredag 13. november.
Mødet slut 20.17

