
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18/8-2021 kl. 19:00-22.00

Deltagere: Steffen, Pernille, Heidi, Gitte, Katarina og Anne-Mette

Afbud fra: Mette

Referent: Anne-Mette

Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde
2. Meddelelser
3. Udarbejdelse af skilte til baneanlægget eller uddelegering af opgaven.
4. Planlægning, strukturering og uddelegering af ansvarsopgaver i bestyrelsen.
5. Dagsorden og indhold til fællesmøde d. 21/9-21 kl. 19-21 i hallen.
6. Kommende OK-aktiviteter.

Fredag 3/9 i tidsrummet kl. 14-18
Fredag 5/11 i tidsrummet kl. 14-18 og
Lørdag 6/11 i tidsrummet kl. 9-13
- alle timer skal der være 1 person til stede sammen med Thorsten.
Hvem er fremadrettet kontaktperson til Thorsten/OK?

7. Repræsentantskabsmøde Viborg Idrætsraad 25/9 fra kl. 18.00
Hvem deltager?

8. Indstilling til Idrættens hædersbevisning? - deadline 25/8.
9. Puljesøgninger? Hvem søger og hvilke puljer?

Måske Genstarts-puljen?
https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Måske Her-bor-vi-puljen?
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-bor-vi-puljen?fbclid=IwAR1uorEJCaUHpYFTOZtK
MSd_heyO3gIdgtbvWqe0cYAwsY_4AsqmdQReirM

Andre forslag til puljesøgninger?
10. Eventuelt.

Ad1 Opfølgning fra sidste møde.

● Damefodbold - ikke yderligere henvendelse fra interesserede. AM forsøger at samle op på de første
henvendelser og tager kontakt til Fodboldafdelingen for at finde ud af, hvem der tager over herfra.

Ad2 Meddelelser.

● Kate Mørk har sagt ja til at træne badminton - har foreløbig fået haltid en gang om ugen, men håber
på 2 gange ugentlig på sigt. Hun kontakter selv Tommy for at aftale omkring udlevering af nøgle og
få indblik i, hvad der er af bolde og ketchere mm. Det er positivt, at vi får genetableret badminton
ungdom, og vi håber på fremmøde v/sæsonopstart. Gitte er kontaktperson til Kate.

● Anders Kristian har valgt at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig varsel af personlige årsager.
Suppleanten Katarina Lindberg er trådt ind i Anders Kristians fravær, og bestyrelsen har konstitueret
sig påny. Heidi H. Klausen er ny næstformand.

● I Anders Kristians fravær skal der vælges en ny kontaktperson fra bestyrelsen til det nye tiltag FC
Prostata. AM påtager sig dette ift annoncering, men sætter Horst i forbindelse med fodbold senior
ift alt det praktiske.



● Peter Mandrup ønsker, at der findes en ny kontaktperson til udlejning af kanoerne. Han vil gerne
overdrage kontrakt, nøgle og generel info om opgaven. Vi lægger hovedet i blød ift en ny
mand/kvinde på posten.

● AM har taget kontakt til de sidste aktiviteter, vi mangler at få op og køre ovenpå Corona
nedlukningen.

○ Godnat idræt - kontakt til Jeanette fra udvalget med opfordring om at planlægge nye datoer
for Godnat idræt. Hun forsøger at samle udvalget og vender tilbage til AM.

○ Baby Sans og Motorik - kontakt til Stinne, der nu starter op i september. Bolden er givet
videre til gymnastikudvalget

○ Spinning - har forsøgt at komme i kontakt. Steffen følger op.
● Pernille har modtaget mail fra SMIL-fonden med salg af julekalender - mailen videresendes til

udvalgene med mulighed for at børne- og ungdomsholdene kan tjene penge til aktiviteter på deres
eget hold.

Ad3 Udarbejdelse af skilte til baneanlægget eller uddelegering af opgaven.

● Vi benytter os efter en drøftelse i første omgang af venlige henstillinger via vores kanaler (FB og
hjemmeside.

● AM opfordrer tennis-tovholder til at lave en tilføjelse i bekræftelsesmailen med info om parkering
v/hallen og at der ikke må køres på græsset fra Vordevej nedover lysbanen.

Ad4 Planlægning, strukturering og uddelegering af ansvarsopgaver i bestyrelsen.

● Info fra Pernille om kassereropgaverne: hård opstart - har skullet sætte sig ind i rigtig meget men
med stor og uundværlig hjælp fra Dorte Jensen, Pernille gav også en gennemgang af udfordringerne
ved online tilmeldingssystemerne (winkas air og pro) og arbejdsopgaverne i det hele taget som
kasserer. Pernille ønsker fremadrettet at få et fast punkt på dagsorden der hedder “Seneste nyt fra
kassereren”. Pernille undersøger andre muligheder mht onlinetilmelding.

● Hjemmeside: Katarina kobles på opgaven sammen med AM og Jens og der udarbejdes et oplæg.
● Alle andre opgaver fordeles efterhånden, og på sigt vil en ny arbejdsstruktur vise sig.
● Katharina opretter One-drive forum, så al korrespondance, dagsordener, referater mm.

fremadrettet kan oprettes/gemmes der og tilgås af alle i bestyrelsen.
● Når Onedrive er aktiveret, oprettes en fil med opgaveliste/ansvarlige som løbende opdateres.

Ad5 Dagsorden og indhold til fællesmøde d. 21/9-21 kl. 19-21 i hallen.

1. Viborg Idrætsraad: orientering om netværksmøder mm.
2. Info fra bestyrelsen

● Præsentationsrunde
● Opmærksomhed rettet mod aktivitet om aftenen på skole/anlæg/multipark v/Steffen
● At gøre brug af Sportscoach og DGIs ressourcer v/Gitte

3. Statusrunde fra hvert udvalg
4. Økonomi og et kig på de systemer vi bruger - status v/Pernille
5. Forslag om samarbejde på tværs af udvalgene omkring “Lørdagstummel” v/Pernille.
6. Eventuelt

Ad6 Kommende OK-aktiviteter. Hvem er fremadrettet kontaktperson til OK?

● Den 3/9: kl. 14: Heidi starter ud og Pernille afløser på et tidspunkt. De aftaler selv indbyrdes.
● November-vagterne besættes til bestyrelsesmødet i oktober.



Ad7 Repræsentantskabsmøde Viborg Idrætsraad 29/9 fra kl. 18.00

● Katarina, Pernille og AM deltager. AM tilmelder.

Ad8 Indstilling til Idrættens hædersbevisning? - deadline 25/8.

● Efter drøftelse besluttede bestyrelsen, at denne er så ny og mangler fælles indblik og overblik, til at
bestyrelsen føler sig klædt godt nok på endnu til at udvælge og indstille en af de mange frivillige
ildsjæle. På den baggrund indstiller vi ikke nogen i år.

Ad9 Puljesøgninger? Hvem søger og hvilke puljer?

● Gitte og Heidi arbejder på diverse puljesøgninger.

Ad10 Eventuelt

● Netværksmøde i Ørum d. 28/10 - vi vender tilbage med hvem der deltager, når dagsorden kommer.
● Fitness bad/omklædning og Corona restriktioner - forespørgsler fra medlemmer - AM følger op med

Kim..


