BESTYRELSESMØDE – 6. oktober 2015

Dagsordenspunkt
1. Deltagere:

Beslutning
Per, John, Kim, Gert, Nils og Niels H

2. Referat fra 01.09.15 sættes til
opfølgning og underskrifter. Niels
Hosie medbringer referater.

Referat er tidligere godkendt. Niels
sender referatet til Søren Ejlersen – er
sket.

3. Generalforsamlingen 13.11.15.
Generel gennemgang herunder
forslag til opgavefordelingen
samt liste over sponsorer.

Per gennemgik dagsordenen –
dagsordenen sendes til Niels – er sket.

ref.

Pokalerne skal hentes og graveres – Per
står for at få graveret hos Skomageren på
Hobrovej.
Opgavelisten fra Per blev gennemgået.
Modtagelsen: Hovedformanden eller
Thomas Råby hjælper Nils - alle tilslutter
sig opgaverne.
Sponsorerliste blev gennemgået
XL John, Brd Dahl Gert – ellers følges
opgavelisten.
Alle tilslutter sig opgaverne.

4. Orientering v/kasserer Nils,
herunder bl.a. resultatet af
arbejdet med medlemslisterne.
Evt. udlæg meddeles Nils snarest
- senest på søndag.

5. Evaluering af
turneringsholdene ved
Gert, Nils, John

John og Kim spørger på deres hold, om
der er mulige sponsorer
Regnskabet ser fornuftig ud med et lille
overskud i sigte.
Medlemslister er udsendt af Kim.
Listerne blev gennemgået.
Kim får oplysninger af mødedeltagerne retter listerne og sender rundt til
kommentering. Listerne skal også med til
generalforsamling og lægges ud til
medlemmerne for at få så mange
maildata som muligt. På den måde kan vi
undgå dyr frankering.
Gert – sluttede 3. sidst, okay med
placeringen – der var tilslutning nok
igennem året, fin sæson.
Nils – for smal en trup – okay sæson
sluttede på en 3. plads.

Stemningen god med 16 mand til
afslutningen hos Nils Møller.
John – vandt turneringen, de unge
mennesker skal opdrages lidt, tilslutning
nok igennem året.
6. Forslag til årets Boys’ er.

Emnet drøftet som et lukket punkt.

7. Referat fra
hovedbestyrelses og
banemøde.

Banksituation blev drøftet. Alle afdelinger
har en holdning til eget pengeinstitut –
alle fortsætter som vanligt.
Randers kommune har indkaldt til møde
d.d. med alle, som ønsker adgang til
kunstgræs.
Banerne inddeles i tre dele, så alle får
gode vilkår. Ordningen træder i kraft fra
1. november – VFB har hele november til
rådighed alene.

8. Hjemmesiden
og Billeder
m.m.
9. Eventuelt:

Per vender tilbage med træningstiderne
og fordeling.
Hjemmesiden skal løbende opdateres
med referater og billede materiale.
Kontingent - der er 6 medlemmer i
restance
Nils forslår, at der oprettes en mail til Old
Boys med adgang til alle. Kim opretter en
mail til os.
Indbydelse til generalforsamling – det er
svært at redigere i den gamle – Kim vil
godt prøve at arbejde med skabelonen.
Nytårsappel afholdes den søndag den 17.
januar kl 10.00 – Vi vil forsøge af få hele
kunststofbanen.
Tilmelding til generalforsamling til Per og
Nils. Per koordinerer udsendelse og hvem
der skal have indbydelser pr. post.
Hjørneflag mangler generelt til kampene,
Gert spørger om pris hos Sport Direct, så

vi har vores egne flag.
Skærm med ovesigt over omklædning og
baner er for langsom – Per kontakter
Råby.
Næste møder:
3. november kl. 18.
Generalforsamling fredag 13. november.
Mødet sluttede kl. 20.06.

