
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

VI 39 hovedforeningen 

Notat fra bestyrelsesmøde den 16. Juni 2020 


I mødet deltog Henning Boe, Torben Simonsen og Niels Andersen.


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.


Samarbejde med Kommunen: 
Dialogen med kommunen har ligget stille de sidste par måneder på grund af korona situationen. 
Drøftelserne vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde, hvor idrætskonsulent Kristian Buhl 
igen inviteres til at deltage.


Brugerrådet for Idrætscentret: 
Brugerrådet har ikke holdt møder under nedlukningen, så derfor er der ikke noget nyt. Der udestår 
at få udpeget en repræsentant for ungdommen, som gerne skal være under 25 år. Foreningerne er 
velkommen til at komme med forslag.


Nye medlemmer - andre foreninger 
På det foregående møde blev det 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 punkt genoptages på næste bestyrelsesmøde.


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.


Årsmøde: 
I henhold til vedtægterne skal der holdes et årsmøde med deltagelse af alle foreningerne normalt i 
april. Af gode grunde har dette endnu ikke været afholdt, men det besluttedes at holde årsmødet 
den 7. oktober 2020 kl. 19.00 i Idrætscentret, når den nye sæson er kommet godt igang. Officiel 
indkaldelse med dagsorden udsendes efter næste bestyrelsesmøde.


Næste bestyrelsesmøde: 
Den 26. august 2020 kl. 20.00 i Idrætscentret.


	 	 	 	 	 	 17.06.2020 / Henning


