VI 39 Hovedforeningen
Bestyrelsesmøde den 23. September 2019
I mødet deltog Henning Boe, Torben Simonsen og Niels Andersen.
Information og hjemmeside:
På hjemmesiden er der nu lavet en oversigt over alle formænd og kasserer med oplysning om
mailadresse og telefonnummer. Endvidere findes der en fælles mailliste for henholdsvis formænd
og kasserer.
NB: Foreningerne opfordres fortsat til at huske at oplyse, når der sker ændring blandt formænd og
kasserer, samt tjekke om der er mangler på listen. Der vil der med passende mellemrum blive
udsendt en mail med anmodning om svar tilbage, så vi er sikre på at have de rigtige informationer.
P.t. er det ikke alle, der har svaret på en mail fra kassereren, ligesom der mangler visse
telefonnumre.
Samarbejde med Kommunen:
På det forrige bestyrelsesmøde blev det blev aftalt, at bestyrelsen efter sommerferien ville holde et
møde med repræsentanter fra Kommunen for at drøfte det videre samarbejde. Der har endnu ikke
været afholdt et møde, da idrætskonsulenten i mellemtiden havde sagt op og en ny først starter i
kommunen den 1. oktober. Den nye idrætskonsulent, som forøvrigt hedder Christian, vil som
noget af det første “besøge” de forskellige foreninger. Ved den lejlighed vil vi drøfte samarbejdet
med kommunen med ham, herunder muligheden for fælles idrætsdag - sandsynligheden er, at det
nok først kan blive til foråret.
Samarbejde med DGI:
Der holdes informationsmøde for alle foreningerne den 25. november kl. 18.00, hvor DGI
kommer og fortæller om DGI og ikke mindst, hvad foreningerne kan bruge DGI til. Der holdes
formøde med DGI den 13. november og lige efter udsendes en formel invitation med dagsorden.
Foreninger opfordres til allerede nu at sætte kryds i kalenderen, mødet holdes i
Idrætscentret. Endelig besked om deltagelse afventer den oﬃcielle invitation efter den 13.
november, men allerede nu kan oplyses, at der ikke er begrænsning på antal deltagere.
Foreningerne deltager med dem, de finder relevante.
Budget og regnskab
Torben gav en status over foreningen økonomi, der er som forventet på alle poster.
Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag den 5. december kl. 19.00 i Idrætscentret.
25.09.2019 / Henning

