
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 25. November 2019 kl. 19.00-20.30 i Løgstrup Hallen 
 
Fremmødte: Kirsten, Dorte, Majken, Anders Kristian og Anne-Mette 
Afbud fra: Per og Steffen 
Referent: Anne-Mette 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse/opfølgning fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Henvendelse fra gym-afdelingen vedr rep af redskaber - orientering v/Dorte 
4. Leder arrangement - fortsat planlægning. 
5. Dagsorden til fællesmødet d. 9.december - OBS på at de enkelte udvalg har aktivitetsforslag 

med til “Kend din forening” arrangementet. 
6. Evt. 

 
1.Godkendelse/opfølgning fra sidste møde: 

● Mødet med festudvalget i sidste måned var konstruktivt, og festudvalget sikrede 
efterfølgende under julefrokosten på bedste vis, at alt gik rigtigt for sig. I det hele 
taget skal der lyde ros til festudvalget for et godt stykke arbejde i forbindelse med 
julefrokosten. Ikke mindst med fremstillingen af den nye bar, som vi forhåbentlig får 
glæde af de næste mange år. 

 
2. Meddelelser: 

● Revy-infomøde d. 4/11: Kun 2 fremmødte. Dvs at der som udgangspunkt ikke bliver 
en revy i 2020. AM laver opslag med opråb. 

● Hærværk ved tennisanlægget. Rude er smadret og nøgleboksen brudt op. Peter har 
sat ny nøgleboks op, koden er ændret og låsen til anlægget er skiftet. 

● Frivilligheds-strategi - temadag lørdag d. 25/1-20 og d. 16/3-20. Arrangør er Viborg 
Idrætsraad. Kirsten, Dorte og AM er tilmeldt. 

● Online tilmelding giver udfordringer. I spinning forløber det uproblematisk. Til 
gengæld går det mere trægt i håndbold og Dorte lægger en strategi i samarbejde 
med Rene fra udvalget. 

● Peter Mandrup, Jakob Mikkelsen og Thomas Skall arbejder stadig på at løse 
opgaven med at montere en ny reklameskærm i vinduesparti v/fitness indgang og hal 
indgang. 

 
3. Henvendelse fra gym-afdelingen vedr rep af redskaber 

● Dorte beder Dan om at undersøge pris på en ny skum cylinder til sammenligning 
med prisen for rep af den gamle (10.000,- kr. + moms) 

● Airtrack: Dan skal undersøge pris på rep.propper og snore + muligheden for om der 
er en i foreningen, der kan udføre arbejdet. 

 
4. Lederarrangement 18+ den 18/1-20 

● Kirsten har booket hallens cafeteria. 
● Majken har booket event. 



● AM bestiller mad og laver invitation. 
● Majken og AM står for festligt indslag. 

 
5. Dagsorden fællesmøde d. 9. December 2019 kl. 19-21 
 

1. Meddelelser fra bestyrelsen 
2. Kort status-runde fra hvert udvalg 
3. “Kend din forening” arrangement 2020: 

● Hvert udvalg præsenterer sin aktivitet for dagen. 
● Program for dagen udarbejdes derefter i fællesskab. 

4. Evt. 
 

● Fællesmødet afsluttes med glögg og æbleskiver. 
● Bestyrelsen forventer, at hvert udvalg er repræsenteret med minimum 1 person fra 

udvalgene, men der må gerne deltage flere. 
● S.U til Kirsten Nielsen på mail kirsten.vnn@gmail.com 

 
6. Evt. 

● Ingen punkter. 

mailto:kirsten.vnn@gmail.com

