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Afholdt i klubhuset den 6. juni 2018 kl. 17:00
Deltagere: Jan Themsen
Morten Brandenborg
Jens Post
Kenneth Nielsen

Indkommende forslag
Kunne man lave et ’bagagerumssalg’ ved Sognegården til foråret? Umiddelbart er bestyrelsen positive for
en sådan idé
Festival
Bemandingen er på plads og der mangler kun den sidste tilretning af vagtplanen. Meget begrænset lokal
opbakning i år. Der er informationsmøde onsdag den 20. juni kl. 19:00 i Klubhuset.
Strong Viking
Afholdes lørdag den 18. august og søndag den 19. august. Frivillige er velkomne til at henvende sig på
frivillige@vorfrueif.dk.
NOVO fest
Fredag den 24. august afholder NOVO fest på Dyrskuepladsen, og VFI har fået opgaven med at sætte borde
og stole op den 22. august, samt tage dem ned igen den 25. august. Frivillige er velkomne til at henvende
sig på frivillige@vorfrueif.dk.
Sommerfest
Afholdes lørdag den 25. august, og en gruppe bestående af Morten Brandenborg, Mette og Jens Pedersen
står for arrangementet.
Rugby stævne i Darup
Lørdag den 29. september afholdes en B&U runde i Darup, hvor der forventes over 400 deltagere. Vores
opgave er sætte salgsboder op, og bemande disse. Frivillige er velkomne til at henvende sig på
frivillige@vorfrueif.dk.
Juletræsfest og fastelavn
Forventes også afholdt i 2018/2019
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Antal medlemmer
Forening har i 2018 108 medlemmer mod et budget på 312. Ingen afdelinger har endnu overgået deres
budget, som ses i nedenstående.
De afdelinger som har aktiviteter i foråret, er næsten på plads.
Dog med undtagelse af det nye u/19 8-mands-hold, som ikke er
noteret i Holdsport og dermed er der ikke sendt girokort ud
endnu.
Generelt skal udvalgene være opmærksomme på kvaliteten i
Holdsport, hvor medlemmerne af hensyn til kommunale tilskud
skal opgive:



Fødselsdato
Adresse

Uden disse oplysninger kan ikke opnås aktivitetstilskud, og
medlemmer uden oplysningerne vil ikke efterfølgende kunne
tildele tilskud.
Administration
Eftersom bestyrelsen er ny, blev de forskellige systemer kort præsenteret. Systemerne er:
Holdsport
Medlemskartotek, kalender, girokort og e-mail grupper
MS Access
Budgetter, girokort til sponsorere, kontoplan og dimensioner (afdelinger og aktiviteter), samt bogføring
MS Power BI
Præsentation af informationerne f.eks. ovenstående medlemsoversigt. MS Power BI vil blive anvendt
som præsentationsværktøj til den kommende generalforsamling
www.vorfrueif.dk
Bibliotek for vedtægter og regelsæt for foreningen. Det blev aftalt at ’dokumentside’ skal gennemgås for
dels at sikre kendskabet, dels for at sikre at indholdet stadig er relevant. Fra hjemmesiden kan der linkes
til Facebook/vorfrueif som jo er meget mere synlig i det daglige
One.com
Anvendes bl.a. til at håndtere foreningens e-mail
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Økonomi
For det utrænede øje, ser det ud som om at
foreningen har et flot overskud, hvilket også er
tilfældet p.t.
Men dette skyldes kun at kommunale tilskud
udbetales i januar, mens kommunale udgifter
(Sognegaard og klubhus) først betales sidst på
året. Ligeledes afholdes foreningens honorarer
også sidst på året.
De ekstraordinære omkostninger dækker
primært over en forbedring af terrassen

Eventuelt
Badminton overvejer at invitere landstræner igen, og at lade andre klubber deltage mod betaling
Rugby har søgt DIF og DGI 11.500,- diverse udstyr, hvilket afdelingen er blevet tildelt.
Rugby forventer at kunne tilbyde kvinderugby til efteråret, da en lokal træner har stillet sig til rådighed.
En samlet sponsorstrategi blev diskuteret, og en sådan bør udvikles
VFI’s repræsentant i Lokalrådet er herefter Morten Brandenborg
Kommende møder
15. august 2018 kl. 17:30
3. oktober 2018 kl. 17:30
4. december 2018 kl. 19:00 (åben møde for udvalgene inkl. glögg og æbleskiver)
12. februar 2019 (forberedelse af GF)
Generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 19:29
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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

