Bestyrelsesmøde i Vor Frue Idrætsforening

Referat nr. 118

10. februar 2015
Til stede:
Formand:
Menigt medlem og kasserer:
Menigt medlem:
Referent:

Lars Hansen (LH)
Kenneth Nielsen (KN)
Kenneth Ingemann (KI)
Kenneth Juul (KJ)

Ikke til stede:

-

….
Dagsorden:
Diverse emner og meddelelser fra og til Bestyrelsen
Godkendelse af referat:
Bestyrelsen har godkendt referat nr. 117 (6. jan. 2015)

Faste emner på Bestyrelsesmøder:

Budget 2015 skulle være færdigt pr. 1. februar 2015 der mangler dog fortsat fra Fodbold
Fodbold:
Diskussion omkring fodbolds indkøb af windbreakere og bogførings tidspunktet af bilag. Det understreges at
det er Bestyrelsen som har fastsat præmisserne for nem håndtering af det løbende regnskab.
Møde med fodbold udvalget før Generalforsamlingen ifht. afklaring af mailkorrespondance. Mødet afholdes
tirsdag d. 17. februar kl. 19.30 i Klubhuset. Beslutningsreferat som alle parter accepterer.
Generalforsamling 2015:
Gennemgang af oplæg på regnskab og Formandens beretning.
Revisorerne kigger på regnskabet d.11. februar.
Mht. de foreslåede vedtægtsændringer, er følgende kommunikation aftalt:




Opslag på facebook / hjemmeside
Hustandsomdeling til alle medlemmer som forventes afsluttet fredag den 13. februar
Skulle der mangle vedtægtsændringer, kan disse fås fra hjemmesiden, udvalgene eller
bestyrelsen.

Den oprindelige kommunikationsplan, som meldt ud i referat nr. 117, er ikke længere er gyldig
Tilskud:
Kirkekoret har søgt om DKK 2.000 i tilskud til en kor workshop d. 7. marts 2015, og dette har VFI bevilget.
Koret har lovet at deltage i Vor Frue IFs aktivitetsdag lørdag d. 25. april.
Rugby:
Vi har en ung mand der er udtaget til landsholdet for U18 spiller og skal til Ungarn for at spille EM den 7. til
12. april.
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Han har søgt om tilskud fra VFI og vi har bevilget ham DKK 2.000 i tilskud.
Badminton:
Alexander der træner Badminton ungdom har rykket træningen en halv time, for at kunne passe sit nye
arbejde.

Næste møde datoer:
Onsdag den 25. februar
Tirsdag den 10. marts
Lørdag den 25. april
Søndag den 26. april
Lørdag den 9. maj
Fredag den 29. maj

Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.15 Bestyrelsesmøde
Kl. 13.00 til 15.00 VFI Klubdag 2015 – præsentation af afdelingerne
Kl. 10.00 til 12.00 Forårsrengøring i Vor Frue
Kl. 18.30 til 01.00 Ben gnaverfest og øl
Kl. 17.00 til 01.00 Røvballe banko

Ansvarsfordeling mellem de enkelte udvalg og Bestyrelsen:
Lars Hansen
 Klubhus
 Hokus Krokus
 Vor Frue Skole
 BMX projektet
 Sommerfest

Kenneth Nielsen
 Rugby
 Petanque
 Hjemmeside
 Facebook
 Lokalrådet

Kenneth Ingemann
 Fodbold
 Terrasse klubhus
 Gymnastik

Kenneth Juul
 Badminton
 Festival
 Roskilde Hallen
 Børneattester
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