
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
VI 39 hovedforeningen 

Notat fra bestyrelsesmøde


Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor der blev vedtaget nye og væsentlig 
ændrede vedtægter, blev holdt den 29.april 2019. I mødet deltog Henning Boe, Torben Simonsen 
og Niels Andersen.


Information og hjemmeside:

På hjemmesiden laves en oversigt over foreningernes formænd og kasserer med oplysning om 
mailadresse og telefonnummer. Der laves endvidere en fælles mailliste for henholdsvis formænd 
og kasserer. 


Foreningerne opfordres til at huske at oplyse, når der sker ændring blandt formænd og kasserer. 
Som ekstra tjek vil der med passende mellemrum blive udsendt en mail med anmodning om svar 
tilbage, så vi er sikre på at have de rigtige informationer.


Information fra møderne i Brugerrådet for Idrætscentret og Folkeoplysningsudvalget og anden 
relevant information vil løbende blive sendt til foreningerne. Informationerne vil altid blive lagt på 
hjemmesiden og indtil videre også blive udsendt med mail til formændene for foreningerne.


Henning, Torben og Carl (som er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget) aftaler, hvad og 
hvordan der skal informeres fra dette udvalg. Henning (som er repræsenteret i Brugerrådet) aftaler 
med de udpegede repræsentanter (Jette Lundgaard og Poul Erik Sørensen), hvad og hvordan der 
skal informeres fra rådet.


Udarbejdelse af notat fra bestyrelsesmøderne og anden information fra bestyrelsen går på 
omgang blandt bestyrelsens medlemmer.


Samarbejde med Kommunen: 
Henning har informeret Kommunen om de ændrede vedtægter og hvad hensigten er med disse 
ændringer. Repræsentanterne fra Kommunen er meget interesseret i et øget samarbejde med 
idrætsforeningerne, da dette støtter op om intentionerne i folkeoplysningspolitikken.


Det blev aftalt, at bestyrelsen efter sommerferien holder et møde med repræsentanter fra 
Kommunen for at drøfte det videre samarbejde. Repræsentanterne fra Kommunen nævnte 
muligheden for at arrangere en fælles idrætsdag. Jeg fandt, at dette kunne være en interessant 
ide, men at det i alle tilfælde ville forudsætte, at Kommunen tog styringen og stillede de 
nødvendige resourcer til rådighed.


Samarbejde med DGI: 
Det blev aftalt, at Henning retter henvendelse til DGI for at drøfte det videre samarbejde. Ikke 
mindst med henblik på at få arrangeret en aften, hvor en konsulent fra DGI kommer og informerer 
alle foreningerne om de mulighedheder medlemsskabet af DGI giver.


Vallensbæk NU: 
Den nuværende aftale mellem VI 39 hovedforeningen og Kommunen om omdeling af Vallensbæk 
NU ændres, således det bliver en aftale mellem de involverede foreninger (svømning og fodbold) 
og Kommunen.


Næste bestyrelsesmøde: 
Den 16. september kl. 20.00 i Idrætscentret.
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