
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

VI 39 hovedforeningen 

Notat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2020 


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


Kontingent:

Et par mindre foreninger mangler at betale kontingent. I henhold til vedtægterne vil de blive slettet, 
men Henning vil forinden tage kontakt for en nærmere afklaring.


Samarbejde med Kommunen: 
Dialogen med kommunen har fortsat ligget stille hen over sommeren, bl.a. på grund af en 
deltidssygemelding. Idrætskonsulenten deltager forventeligt på næste bestyrelsesmøde.


Brugerrådet for Idrætscentret: 
Brugerrådet genoptager efter koronanedlukningen mødeaktiviteterne den 21. september. 
Gymnastik har formentlig en kandidat til at repræsentere ungdommen i Brugerrådet. Bestyrelsen 
besluttede, at Gymnastik i givet fald selv giver besked til Thomas Bruse.


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. Henning skaffer en oversigt over relevante foreninger og punktet 
genoptages på næste møde.


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. Carl erklærede, at han ikke er enig i beslutningen, men accepterer denne og vil 
staks dagen efter tage kontakt til kommunen (Vallensbæk NU).


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. Datoen for Årsmødet ændres, så det nu 
afholdes den 26.oktober kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00. Idrætskonsulent Kristian Buhl 
indbydes til at deltage for en fortælle om Kommunens tanker om fremtidige idrætsaktiviter. Officiel 
indkaldelse med dagsorden udsendes i slutningen af september.


Næste bestyrelsesmøde: 
Den 22. oktober 2020 kl. 18.30 i Idrætscentret.


	 	 	 	 	 	 08.09.2020 / Henning


