Referat
Bestyrelsesmøde
8/10-2019
18:00 – 21:00
Deltagere:
Referent:

Morten, Jens, Jesper og Jan
Jan

Roskilde Festival

Plan for 2020

Bestyrelsen

Generelt

Fortsætter KN ?:
Jens havde talt med KN. Bestyrelsen kontakter KN, med
henblik på yderligere kommentarer og klart svar,
således vi kan få planlagt RF2020 i god tid.

Generalforsamling 2020:
Skal indkaldelse i god tid.
Kasserer deltager på Bestyrelsesmødet jan/feb. 2020,
med henblik på gennemgang af regnskab.
Hvem fra Bestyrelsen fortsætter ?:
Morten fortsætter (ikke på valg)
Jan fortsætter (på valg)
Jesper stiller op som bestyrelsesmedlem(suppleant)
Jens stiller ikke op (på valg).
Der skal således på næste generalforsamling findes:
Kassere
2xBestyrelsesmedlemmer
1-2x suppleanter
Æresmedlemmer/ Hokus krokus ?
Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at udnævne
Hokus Krokus som ”et” samlet æresmedlem, da det har
bestået af flere personer igennem årene. Alle har ydet
dels en kæmpe indsats for VFI, i forhold arbejdsindsats
men bestemt også økonomisk.
Forventninger til bestyrelsesarbejdet:
Mødeaktivitet = 4 møder årligt + Mailkorrespondance.
Kan forekomme aktivitetsmøder

90 års fødselsdag

Evaluering
Bestyrelsen var enig om at dagen forløb godt.
De tilkendegivelser Bestyrelsen har fået fra dagen, har
alle været positive.
Super at rugby havde kamp samme dag.

De enkelte afdelinger

Status
Kontingent:
Der tjekkes op på de enkelte afdelinger, så vi er sikre
på at alle afdelingsmedlemmer får indbetalt kontingent.
Alle afdelinger, med undtagelse af petanque er ”bagud”
i forhold til medlemsantal 2018 og budget.
2018 var der 250 betalende medlemmer.
Status pt.: 105 betalende medlemmer, for nogle
afdelinger kan det skyldes at sæson først er startet
9md/2019, hvor andre har været i gang.
Badminton(bestyrelsesansvarlig/Morten):
Bestyrelsen har godkendt afdelings initiativ med at
opstart af bankospil i efteråret/vinteren 2019.
Bestyrelsen har godkendt trøjer til den støt voksende
ungdomsafdeling (besluttet via mail, før
bestyrelsesmøde).
Det har og skaber udfordringer vedr. spilletider ifb.,
med ændret haltider.
Floorball/Hockey(bestyrelsesansvarlig/Jesper):
Mulighed for at spille om lørdagen er aflyst
Gymnastik(bestyrelsesansvarlig/Jesper):
Jesper kontakter Camilla vedr. Cross Fit holdet for
status, vedr. medlemsantal og evt. booking af hal som
ikke udnyttes og derigennem kunne udnyttes bedre.
Status på de enkelte gymnastikhold, i forhold
til ”blefræserne” og træner situationen.
Gymnastik(bestyrelsesansvarlig/Jens):
Som aftalt i marts 2019 og i forbindelse med bestilling
af nye rugby trøjer, blev det aftalt at VFI logo skal
påtrykkes trøjerne. Grundet rugby stadigvæk spiller, vil
trøjer senest 1/11-2019 blive indsamlet til brug for
trøjetryk.
Jens informerede omkring at VFI Rugby afdeling har
fået udtaget 2 landsholdsspillere, som skal med Rugby
landsholdets træningstur til Dubai. I lighed med andre
afdelinger i VFI, ydes samme økonomisk støtte til turen.

Regelsæt

Status
Revideret regelsæt sendes til godkendelse blandt
Bestyrelsen, så vi kan få det online ASAP.

Diverse

Roskilde Kommune(bestyrelsesansvarlig/Jan)
”BMX” bane:
Kommunen har været forbi og slå ukrudt ”ned”., efter
henvendelse fra Bestyrelsen.
Idrætskonsulent kontaktet vedr. udbedring af arealet.

Sognegården(bestyrelsesansvarlig/Jan)
Denne er nu forpagtet til lokal borger Danny.
Der aftales møde vedr. brugen af Sognegården og
anden aktivitet

Andet/evt.
Jubilæumsfest, 80er fest 2020

Næste Bestyrelsesmøde
Jan/feb. 2020
Mvh.
Jan Themsen

