Referat fra møde afholdt i Vi39 hovedforeningen

Dato:

23.1.2019

Tid:

Spisning fra klokken 18.00. Mødestart klokken 19.00

Sted:
sal.

Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Allé 2, 2625 Vallensbæk. Mødelokalet 1.

Deltagere:

Henning Boe (Badminton)
Torben Simonsen (Badminton)
Carl Eltorp (Svømning)
Hans V. Jensen (Svømning)
Niels Andersen (Gymnastik)
Finn Nikolajsen (Håndbold)
Malene Randskov (Floorball) – ikke mødt op til spisning samt mødet?
Thomas Christensen (Kapgang)
Morten Olsen (fodbold)
Marianne Engquist (Agility)

Kontakt til Henning Bo

Cykelmotion - Henning har ikke kunne få fat i cykelmotion
Petanque – talt med Henning. Bakker op
Pistolskytter – talt med Henning. Bakker op
Riffelskytter – talt med Henning. Bakker op
Tennis – talt med Henning. Bakker op

Dagsorden:

Notat af den 3.11.2018 vedrørende hovedforeningen

Debat:
Henning starter op med at præsentere notat fra arbejdsgruppen.
De fremmødte havde ikke behov for at for en systematisk gennemgang.
Efterfølgende forestår en debat om fremadrettet struktur + økonomi.
Drøftet muligheder via DGI samt den relative store egenkapital. Hovedforeningen har en egenkapital på
ca. kr. 300.000,En væsentlig pointe vil være at man fremadrettet vælger sig til og betaler kontingent. Tilskuddet fra
Kommunen sendes direkte til de enkelte foreninger.
Konklusion:
•
•
•
•
•
•
•

Der er bred opbakning til arbejdsgruppes notat.
Der afholdes generalforsamling inden udgangen af april 2019. Der sigtes imod medio april 2019.
Henning Boe vil forestå der bliver lavet vedtægtsændringer.
Torben Simonsen vil forestå der bliver lavet oplæg omkring det økonomiske. Dvs.
fordelingsnøgle, oplæg til kontingent, hvad skal der være tilbage som buffer samt budget.
Carl Eltorp undersøger nærmere omkring DGI. Hvad er det reelt vi får for pengene.
Vedtægtsændringer, økonomi og DGI sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Arbejdsgruppen holder et møde inden generalforsamling. Bliver i februar 2019.

Eventuelt
Torben Simonsen rejser spørgsmål. Hvad skal der ske med vores hovedforeningens hjemmeside?
Konklusionen blev at Torben Simonsen forestå opdateringer. Skal være yderst simpelt. Der er link ud til
de enkelte foreninger.
29.1.2019

Hans V. Jensen
Sekretær – Hovedforeningen

