Bestyrelsesmøde i Vor Frue Idrætsforening

Referat nr. 121

22. september 2015

Bestyrelsesmøder

Lars Hansen

Jens Pedersen

Henrik Stisen

Kenneth Nielsen

X
X
X

X
X

X
X
X

X/R
X

X
X

X
X

X
X

X/R
X/R

10. marts 2015
14. april 2015 (udvalgsdag)
19. maj 2015 (Rock’n Roll Banko)
16. juni 2015 (festival)
18. august 2015 (sommerfest)
22. september
20. oktober
5. januar (forberedelse GF)
16. februar (forberedelse GF)
24. februar (GF)

Ikke afholdt

(R = Referent)

Referat kommenteres på mail umiddelbart efter Bestyrelsesmødet, og uploades til en offentlig del af hjemmesiden senest 24
timer efter de indkommende ændringer. Referat markedsføres ligeledes på Facebook.

Dagsorden

1) Opfølgning på referat fra sidste møde
2) Input fra udvalg og aktiviteter
3) Medlemmer og økonomi
4) Administration og forretningsgange
Herunder evt. opdatering af beskrivelsen på hjemmesiden
5) Kommunikation og markedsføring
Herunder vedligeholdelse af årsplan og kommunikationsplan
6) Egenkontrol
7) Eventuelt
8) Handlingsplan
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Punkt 1 - Opfølgning på referat fra sidst møde
Bedre udnyttelse af Sognegaaden. Nyt Hockeyhold om torsdag, og umiddelbart er der 10 – 12 mand til et nyt hold.
Gymnastik har en udfordring mht. plads til Tumlesalen, dels pga. antal af deltagere, dels pga. størrelsen af Tumlesalen.
Petanque mangler strøm, hvorfor Stricker er blevet sat til at gennemgå el-installationen.
Mht. børneattester så er disse indsamlet og indsendt til Kommunen.
Indsamling af emails går fortsat langsomt. KN lægger den aktuelle status ud på Dropbox. LH følger op over udvalgene.
Kort præsentation af den nye hjemmeside, som er klar til at der bliver lagt indhold på.

Punkt 2 - Input til og fra udvalgene
Badminton senior
Klaus Mikkelsen
Badminton ungdom
Klaus Mikkelsen
Fodbold senior
Søren Petersen
Fodbold ungdom
Jens Pedersen

 91 stk. girokort udsendt september.
 Girokort mangler
 Girokort for efteråret udsendt. Der er opstået en sag vedr. ca. 2.500 i flaskepant som
der umiddelbart ikke kan redegøres for. Eftersom fodbold har rettet henvendelse til
Jeannie (1 af foreningens revisor), bedes de 2 revisorer gennemgå sagen.
 Girokort mangler. Afdelingen har fået 15.000,- fra Spar Nord til nyt træningstøj.
Desuden er der indhentet 5.000,- fra Miland Butiksinventar også til træningstøj.
Der arbejdes mod deltagelse i Costa Brava Cup i 2016 eller 2017.
Årgang 2008 til 2011 er kommet og køre, og de bytter lidt rundt på tiderne når
indendørssæsonen starter.

Gymnastik senior
Ann Knudsen

 Girokort mangler. Cirkeltræning og Zumba er startet. Der mangler at blive lavet
instruktørkontrakter.

Gymnastik ungdom
Ann Knudsen

 Girokort mangler. Afdelingen har ansøgt om en Salto split, hvilket imødekommes.
Afdelingen har desuden lavet en længere ønskeseddel til indkøb af materiale, som kan
forsøges hentet hos diverse fonde f.eks. Danske Spil, Nordea, Rockwoll Fonden,
Casino, og Roskilde Festival.

Hockey
Jens Pedersen
Petanque
Finn Bruun
Rugby senior
Kenneth Nielsen

 Girokort mangler. Indkøb af nye trøjer.
 Ingen input.
 Girokort udsendt. Så åbningskamp på Garbos sportsbar hvilket gav 2 nye medlemmer.
Afholder whisky aften den 27/9 og 10/10 med start kl. 1415.
Oplæg til løbe- og fitnessklub fra december til og med marts.
Det overvejes at lave en Duatlon til februar / marts

Rugby ungdom
Kristoffer Colding

 Girokort udsendt. 5 skoler er inviteret til at modtage 2 x1,5 timers Rugby introduktion
samt deltagelse i Roskilde mesterskabet i Rugby for 5. – 6. klasser.
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Festival
Jette Krebs
Hokus Krokus
Arthin Laursen
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 Er afsluttet
 Forslag om reduceret sternbrædder ned til en højde som passer til standard
presninger. God idé som bare sættes i gang.
 Diverse ændringer i forbindelse med ændringer af boldrummet, er blevet tilføjet
tegningerne.

Punkt 2 - Input fra aktiviteterne
Sommerfest
22. august

 Næsten afsluttet men der mangler 2 bilag. Dog giver Sommerfesten et større
underskud på omkring 14.000,Der arbejdes videre med et ændret setup til Sommerfesten 2016 bl.a. med aktiviteter
og sponsor indsatsen. Datoen er sat til lørdag den 27. august.

Oktoberfest
26. september
Halloween
31. oktober

 Udsat til 31. oktober

Juletræsfesten
Nov/dec
Udvidelse af boldrum

 Udvalget er godt i gang bl.a. med at lave et budget for arrangementet.

 Der mangler frivillige til at lave dette arrangement. Foreningen har allerede udstyret
indkøbt, så det er kun et par timers uhygge for ungerne, som skal planlægges.

 Planerne er blevet vendt, og fodbold går i gang omkring november.

Punkt 3 - Medlemmer og økonomi
Badminton senior
Badminton ungdom
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik senior
Gymnastik ungdom
Hockey
Petanque
Rugby senior
Rugby ungdom
Festival
Sommerfest
Hokus Krokus
Klubhus, drift
Vor Frue IF

Medlemmer
5
1
32

Resultat
-1.340
-2.218
7.791

0

-3.532

3
4
0
18
25
3
0

-12.270
-5.168
-1.508
3.843
1.465
900
54.174
-14.291
-6.493
-12.922
24.629

0
0
0

Kommentar
Pga. boldkøb
Lønninger
Fint resultat baseret på medlemsfremgang
Underskud pga. deltagelse i stævner
Kontingent i august
Investering i kursus på 13.000,Lønninger
Hockeymål
Intet at bemærke
Beskedent overskud fra Banko. Gode landskampe.

Mangel på sponsorer
Indkøb af div. maskiner
Primært rengøringsløn
Aktivitetstilskud udbetales primo året

(Tallene er pr. 21. september)

Samlet er der et underskud på 33.060,39
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Punkt 4 - Administration og forretningsgange
Børneattester skal fortsat udfyldes, og afdelingerne som har medlemmer under 15 år skal have styr på disse attester.
Kontakt Jens Pedersen på jep@vorfrueif.dk hvis der er behov for hjælp.
Mailadresser skal indhentes for alle medlemmer, da bestyrelsen ønsker at indgå i en mere direkte dialog. Kontakt Kenneth
Nielsen for en status på hvor mange der mangler. Girokortene er blevet udstyret med en opfordring til at sikre korrekt email
og fødselsdato.
Klubhuset blev vendt og punkter omkring musik er blevet præciseret og det endelige dokument placeres på hjemmesiden.

Punkt 5 - Kommunikation og markedsføring
Facebook - forventningen er at VFI’s opslag slås op på Facebook/Vor Frue IF. Kontakt KN hvis der mangles rettigheder til
at lave opslag.
Hjemmesiden www.vorfrueif.dk virker fortsat, samtidig med at en ny hjemmeside udvikles. Den nye første hjemmeside
forventes at være oppe at kører inden 1. oktober.

Punkt 6 - Egenkontrol
Mappen kontrolleret og udfyldt med temperaturmålinger.
Der hænges skemaer op med diverse rengøringsskemaer, hvorpå datoer for rengøring af klubhus og hvidevarer registreres.
Fra Fødevarestyrelsens side er der et krav om at personalet i Klubhuset kan bestemme spørgsmål om allergener. I
praksis skal personalet blot kunne fremvise emballagen hvorpå oplysningerne forventes at stå.

Punkt 7 - Eventuelt
LH tager til DGI / Spar Nords arrangement den 7. oktober mht. en vurdering og videreudvikling af foreningen.
Alex’s udmelding på FB omkring Klubhuset blev vendt.
Alarmen i Sognegaarden virker uhensigtsmæssig i forhold til den risiko foreningen påtager sig ved evt. at fejl aktivere
alarmen. KN og JEP tager en snak med Laila omkring dette og evt. anvendelse af mødelokale til fitness.
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Punkt 8 - Handlingsplan
Handling

Ansvarlig

Opdatering af Egenkontrolsskemaer mht. rengøring og allergener. Info til Jeannie

Kenneth

JEP og KN tager kontakt til Laila mht. hvordan fejlalarmer kan undgås

Jens og Kenneth

DGI / Spar Nord den 7. oktober

Lars

Workshop omkring den nye hjemmeside hvor teknikken præsenteres. Afholdes sammen
med Vor Frue Lokalråd, da platformen er den samme.

Kenneth

Afholdes i klubhuset den 11. oktober mellem 11:00 og 13:00

Udsendelse af budgetskemaer januar

Kenneth

Indkaldelse til Generalforsamling januar

Lars
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Udvalgsfordeling
Badminton senior
Badminton ungdom
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik senior
Gymnastik ungdom
Hockey
Petanque
Rugby senior
Rugby ungdom
Hokus krokus
Klubhus, drift
Festival
Sommerfest
Oktoberfest

Opgavefordeling
Børneattester
Hjemmeside
Facebook
BMX banen
Interbook
Udvalgsdage
Boldrum

Relationer
Vor Frue Skole
Lokalrådet
Roskilde Grej
Roskilde Hallen
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Lars Hansen

Jens Petersen

Henrik Stisen

Kenneth Nielsen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lars Hansen

Jens Petersen
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Lars Hansen
X

Jens Petersen

Henrik Stisen
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X
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