Bestyrelsesmøde i Vor Frue Idrætsforening

Referat nr. 127

5. september 2016
Deltagere:

Knud Damgaard, Jens Pedersen og Kenneth Nielsen

Medlemmer og økonomi
Alle afdelinger er i gang med girokortene. Økonomisk set har VFI p.t. et større underskud på ca. 75.000,- men dette
forventes at blive vendt til et overskud når Festivalen har afregnet samt de sidste girokort er betalt.
Der har været større udgifter til Badminton (fugtskab), Fodbold (DBU bøde) og Terrassen (ny gavl)
Holdsport.dk er ved at blive testet som alternativ til det fysiske girokort.
Roskilde Festival 2016
Der bliver lagt store kræfter i at indkalde de frivillige, hvilket påskønnes af bestyrelsen. Men eftersom VFI er i konkurrence
med andre om de frivillige kræfter, ønsker bestyrelsen at undersøge mulighederne for en tidligere planlægning (samt
nemmere styring) ved at bruge NemVagt platformen.
Sommerfest
Blev afholdt med blandet succes. Fint besøgt i løbet af dagen, men ikke så mange deltagere om aften.
Det er foreslået at udvide næste års sommerfest med Banko om fredagen, ungdomsstævne i fodbold samt adgang til
hoppeborgen om søndagen. Men succesen er afhængig af hvor mange frivillige og deltagere er der – meld dig allerede nu!
Fodbold senior
Afdelingens lokale kasserer har forladt klubben, og derfor blev møde med udvalget og kassereren afholdt. Afdelingen er
ramt af organisationsændringer, hvor nye måder at gøre tingene på først skal læres. Bl.a. har fodbold fået en ’dumme’ bøde
på 7.600,- samt manglende styring på målaktierne.
Der udover anvendes omklædning i Sognegården uden bookning, hvilket koster 600,- pr. gang at alarmen går.
Strong Viking
Afholdes af en Hollandsk firma den 24. september på Dyrskuepladsen (se også http://strongviking.com/dk/obstacle-runcopenhagen-roskilde-edition/)
Vor Frue IF deltager i dette arrangement på følgende måde:
I perioden 15. til 29. september har Hollænderne får lov til at anvende Klubhuset til deres pauser.
Vi har lovet at stille med mindst 45 frivillige til følgende 4 opgaver:
- Parkeringsguider
- Udleveringer af startnummer
- Guider ude på ruten
- Udlevering af t-shirt og øl til dem som gennemfører
De afdelinger som stiller med frivillige modtager 300,- pr. frivillig som afdelingen stiller med. Afregningen er baseret på
hele dagen dvs. ca. kl. 8 til ca. kl. 17. Skriv til KN@vorfrueif.dk hvis din afdeling ønsker at tjene nogle hurtige penge.
Første hold sendes afsted kl. 10:00 (19 km) og sidste kl. 15:00 (7 km)
Halloween
Kirken har tilbudt at være med til at lave årets Halloween fest. Dette er også gældende for fodbold afdelingen.
Juletræsfest & Fastelavn
Knud tager fat i Lone Brynskov m.fl. mht. afvikling af arrangementet. En af de store opgaver ved disse arrangementer er
fremskaffes af præmier. Har du mulighed for at støtte med præmier, så kontakt os venligst.
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Petanque
Afdelingen ønsker at lave bygge et nyt skur, hvilket hermed accepteres med et loft på 4.000,Administration
Indberetning til kommunen – Jens sikre at børneattesterne er opdateret.
Holdsport. Stille og roligt er flere og flere girokort lavet via Holdsport, hvilket har nogle klare fordele. Prisen er ca. 4,20 pr.
girokort svarende til en udgift mellem 2.000 og 1.500 årlig, hvilket er ok i forhold til de øvrige funktioner i Holdsport. Bl.a. er
rykkerprocedure og tilmeldinger til kampe nemt at håndtere.
Afdelingerne bedes huske at lønudbetalinger kun finder sted mod udfyldt kontrakt. Dette er også gældende for holdledere
m.m.
Der er blevet lavet nye nøgler. Bestyrelsen udarbejder en oversigt over hvilke funktioner, der skal have nøgle til hvilke rum.
Mht. DGI og ’Stærk i forening’ så udsendes en spørgeundersøgelse i løbet af efteråret.
Mht. VFI’s repræsentant i Vor Frue Lokalråd overvejes det, om dette skal være VFI’s til hver tid siddende kasserer. Dette vil
i højere grad passe med det tætte samarbejde mellem de 2 organisationer.
Eventuelt
En pavillon er under indkøb i stedet for en egentlig udvidelse af boldrummet. Status er at Leon er bestilt til afhentning.
VFI er nu kun en Smiley væk fra blive udstyret med en Elite Smiley. Det nuværende klubhus setup har faktisk kun udløste
de bedste Smileyer. For dem som anvender klubhuset, skal man være opmærksom på ændringer i Egenkontrol mappen.
Den nye mappe er gældende fra 1. september. Udvalgene vil blive indkaldt til møde hvor bl.a. egenkontrol mappen
gennemgås.
Det er nok en gang blev konstateret at der fortsat findes en privat mobilepay konto ved navn Vor Frue Fodbold. Denne konto
har fortsat intet med Vor Frue IF eller Fodbold at gøre. Personen bag er blevet bedt om at ændre navnet, uden at dette er
sket.
Eftersom nøglen til omklædningen igen er blevet væk, er Kommunen blevet spurgt om det vil være muligt at sætte en
kodelås i døren til Sognegården
Mht. Jespers udtræden af bestyrelsen tager Knud kontakt til suppleanterne
Generalforsamlingen er sat til 28/2
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