
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
VI 39 hovedforeningen 

Notat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2019 


I mødet deltog Henning Boe, Torben Simonsen og Niels Andersen. Kristian Buhl, der er nyansat 
idrætskonsulent i kommunen, deltog som gæst i hele mødet.


Information og hjemmeside:

På hjemmesiden ligger en oversigt over foreningernes formænd og kasserer med oplysning om 
mailadresse og telefonnummer. Der er muligt via hjemmesiden at sende fælles mail til henholdsvis 
formænd og kasserer. 


Foreningerne opfordres fortsat til at huske at oplyse, når der sker ændring blandt formænd og 
kasserer. Mailadresser, der endnu ikke er blevet bekræftiget, vil blive slettet.


Samarbejde med Kommunen: 
Bestyrelsen og idrætskonsulenten drøftede forskellige muligheder for samarbejde til gavn for 
idrætten i kommunen. Drøftelserne fortsættes på det næste bestyrelsesmøde, hvor Kristian også 
inviteres til at deltage. Til den tid har Kristian fået en større indsigt i de forhold, herunder de 
udfordringer, der gør sig gældende i kommunen


Samarbejde med DGI: 
Den 25. November blev der afholdt informationsmøde med DGI. Det var stort fremmøde, god 
spørgelyst og tilfredshed med arrangeret. Det er nu op til de enkelte foreninger at forsætte 
dialogen med DGI.


Brugerrådet for Idrætscentret: 
Der skal fortages valg til Brugerrådet. Bestyrelsen foreslår genvalg, hvilket der har været 
kommunikeret med foreningerne om og som har bakket op om dette. Det bestyder, at Jette fra 
gymnastik og Poul Erik fra håndbold fortsætter som medlemmer. John fra fodbold fortsætter som 
suppleant for for Poul Erik og Henning fra badminton som suppleant for Jette. Der udestår, at 
finde en til at repræsentere de unge - det skal gerne være en under 25 år.


Nye medlemmer - andre foreninger 
Det blev foreslået, at vi orienterer bredere om de ændringer, der er sket med VI 39 
hovedforeningen. Henvender os til de idrætsforeninger, der qua vedtægterne er berettiget til 
optagelse. Dette drøftes videre på næste møde.


Vallensbæk NU: 
Det er tidligere besluttet, at 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. Der var usikkerhed om, om dette var sket. Der følges op.


Næste bestyrelsesmøde: 
Den 24. februar 2020 kl. 20.00 i Idrætscentret.


	 	 	 	 	 	 31.01.2020 / Henning


