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Afholdt i klubhuset den 15. august 2018 kl. 17:30
Deltagere: Jan Themsen
Morten Brandenborg
Jens Post
Kenneth Nielsen

Indkommet fra afdelingerne
Badminton har desværre mistet sine 2 ungdomstrænere pga. uddannelse og fuldtidsjob. Derfor søger
afdelingen nye trænere.
Rugby har investeret i over 10.000,- i nyt udstyr, som sponseret af DGI / DIF. Derudover er muligt at rugby
får 4 professionelle spillere fra Fiji omkring august / september.
Rugby ungdom sender 8 spillere og 4 forældre til Berlin i weekenden 18. og 19. august. Vor Frue IF har
støttet med 300,- pr. spiller.
Eftersom fodbold ungdom er lidt udfordret i øjeblikket, vil Jan undersøge mulighederne for samarbejde
med andre klubber. Andre klubber er samtidig i en situation, hvor de mangler kapacitet hvilket der findes i
Vor Frue.
Festival
For at sikre at foreningen kunne stille med frivillige, fik foreningens frivillige lov til at overnatte hvilket var
rigtig positivt for de frivillige. Eftersom det er svært at stille frivillige, så vil dette blive gentaget. Super fedt
at foreningen kunne levere 100% af de frivillige – stor takt til dem!
Desværre har Vor Frue udmærket sig ved ikke at bakke op som frivillig, samt at være meget kritiske overfor
de frivillige. Det er nemt, og gratis, at brokke sig på facebook, men konstruktivt og motiverende er det
sjældent.
De få relevante kommentarer som er videregivet til foreningen, vil indgå i dialogen med festivalen.
Hvis du har lyst til at planlægge næste års festival arbejde, så må du gerne henvende på
festival@vorfrueif.dk
Klubhus
Der er stillet forslag om centralt indkøb af øl og vand, og dermed også salg af øl og vand fra klubhuset. De
enkelte udvalg kan derfor ikke længere stille egne øl og vand i køleskabet. Ved arrangementer kan
udvalgene selv medbringe det som de skal bruge.
Jens Post står herefter for indkøb til køleskabet. Udvalgene bedes derfor tømme øl og vand køleskabet
inden 1. september.
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Priserne vil blive sat fornuftigt, og al afregning foretages over mobilpay.
Frivillig fredag
Bestyrelsen opfordre foreningens frivillige til at man deltager i arrangementet. Tilmelding via dette link
http://roskilde.dk/formularer/tilmelding-til-frivillig-fredags-aftenarrangement og dette inden 12.
september.
NOVO fest
Der efterspørges forsat frivillige til at hjælpe den 22. mellem 13:00 og 21:00, samt den 25. fra kl. 09:00.
Skriv til kn@vorfrueif.dk hvis du kan hjælpe – også hvis du kun hjælpe få timer.
Sommerfest
Underholdningen er bestilt til den 25. august, og planerne er lavet. Indtil videre er der kun få tilmeldinger til
morgenmaden, som igen er gratis. Tilmeldingsfristen er den 23. august.
Se facebook/vorfrueif for yderlig information
E-sport
Hvorfor anvendes klubhuset ikke mere f.eks. til esport? Bestyrelsen vil undersøge mulighederne, men skulle
der være en derude som gerne vil være med, så skriv til bestyrelsen@vorfrueif.dk
E-sport
Hvorfor anvendes klubhuset ikke mere f.eks. til esport? Bestyrelsen vil undersøge mulighederne, men skulle
der være en derude som gerne vil være med, så skriv til bestyrelsen@vorfrueif.dk. Bestyrelsen har taget
henvendelse til en tidligere formand for Roskilde e-sport, for at høre hans anbefalinger.
Fælles julefrokost
I år afholdes der ikke fælles julefrokost, men til gengæld afholdes nytårskur den 11. januar 2019 for
udvalgene inkl. påhæng.

Kommende møder
3. oktober 2018 kl. 17:30
4. december 2018 kl. 19:00 (åben møde for udvalgene inkl. glögg og æbleskiver)
11. januar 2019 kl. 18:00 (nytårskur for bestyrelse og udvalg)
12. februar 2019 (forberedelse af GF)
Generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 19:29
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Udvalgene
Badminton
Fodbold ungdom
Fodbold senior

Formand
Klaus Mikkelsen

Gymnastik
Hockey
Petanque
Rugby

Jens Post undersøger
8-mand I:
8-mand II:
Camilla Baymler
Jesper Pedersen
Kjeld Sørensen
Kenneth Nielsen

Festudvalg
Hokus Krokus

Linda Sahl
Arthin Larsen

Udvalgsmedlemmer
Morten Brandenborg
Jan Themsen

Jeannie Olsen
Jette Krebs

Maria Lehnshøj

Jens Post
Malthe Hansen
Lone Brynskov
Esben Nielsen
Palle Larsen

Kresten Gaub
Ben Whitehouse
Dorte McGugan
Svend Erik Hansen

Kontaktoplysninger
Badminton
Bestyrelsen

E-mail
Badminton@vorfrueif.dk
Bestyrelsen@vorfrueif.dk

Festival
Fodbold ungdom
Fodbold
Formanden
Frivillige
Gymnastik
Hockey
Kasserer
Klubhus
Petanque
Rugby

Festival@vorfrueif.dk
Fodbold-ungdom@vorfrueif.dk
Fodbold@vorfrueif.dk
Formanden@vorfrueif.dk
Frivillige@vorfrueif.dk
Gymnastik@vorfrueif.dk
Hockey@vorfrueif.dk
Kasserer@vorfrueif.dk
Klubhus@vorfrueif.dk
Petanque@vorfrueif.dk
Rugby@vorfrueif.dk

Modtagere
Klaus Mikkelsen
Jan Themsen
Jens Post
Morten Brandenborg
Kenneth Nielsen
Kenneth Nielsen
Allan Bolinder
Mark Stæhr
Jan Themsen
Kenneth Nielsen
Camilla Baymler
Jesper Pedersen
Kenneth Nielsen
Jeannie Olsen
Kjeld Sørensen
Jens Post
Kenneth Nielsen

