Bestyrelsesmøde i Vor Frue Idrætsforening den 11. april 2018

Referat nr. 2018-1

Afholdt i klubhuset den 11. april 2018 kl. 19:00
Deltagere:

Mark Stæhr
Morten Brandenborg
Jens Post
Kenneth Nielsen
Jan Themsen deltog fra 21:30

Modtagne ansøgninger
Ansøgning fra Vor Frue Sangkor i forbindelse med koncerter i Jylland og Roskilde. Der gives desværre afslag
på den ansøgning.
Vor Frue Skole har ansøgt om dækning af undervisningsmatematik, hvilket der gives afslag på.
Frivillige
Status på Roskilde Festival er at ca. 50% af de 65 påkrævende frivillige har meldt sig. Indtil videre er det
begrænset med den lokale opbakning. Det forventes at der foreligger en vagtplan omkring 1. juni.
Formandsposten
Jan Themsen fra badminton har tilkendegivet en mulig interesse for at tage formandsposten, og har bedt
om en kort snak med bestyrelsen, hvilket foregik den 11. april. Bestyrelsen opfordrer fortsat mulige
interesserede at henvende sig.
Andet
Fordelingen af Sognegaarden 2018/2019 er afsluttet og på plads som illustreret i nedenstående tabel

Kort præsentation af Power BI som opfølgningsredskab på økonomi og medlemmer. Gratis værktøj som
nemt kan deles blandt bestyrelsen. Det påtænkes at dette værktøj til dels erstatter Excel præsentationen til
Generalforsamlingen
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Forårsrengøring blev afholdt den 8. april med 11 deltagere. Fokus var på skrald i starten af Hovedgaden
(ved lyskrydset) og containeren, som blev ryddet og fik den første gang maling. Tak til alle deltagerne!
Det gamle fodbold seniorhold har fået lov til at bruge banerne til lidt hygge træning tirsdag og torsdag, dog
uden hensyn til de øvrige hold.
Mark er ved at hjælpe fodbold med opsætningen i Kluboffice, hvorfor henvendelser om dette bedes rettet
til Mark.
I forbindelse med GDPR har Holdsport skrevet, og denne skrivelse placeres på hjemmesiden så
interesserede har mulighed for at læse om emnet.
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling har Mark Stæhr valgt at trække sig, og bliver
erstattet af suppleanten Jens Post.
Kommende aktiviteter
Den ekstraordinære generalforsamling er fastlagt til onsdag den 16. maj kl. 19:29. Der er ét punkt på
dagsorden – nemlig valg af formand.
26. maj afholdes Rock’n Roll Banko. Yderlig information når aktiviteten er nærmere kendt. Men allerede nu
kan de hjemmebryggede øl gået sættes over!
18. og 19. august afholdes Strong Viking hvortil søges frivillige. Hvis du er interesseret i at hjælpe til, så skriv
til Kenneth på kn@vorfrueif.dk
Den 25. august afholdes Sommerfesten. Har du idéer eller lignende så kontakt venligst bestyrelsen på
bestyrelsen@vorfrueif.dk

