
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

VI 39 hovedforeningen 

Notat fra bestyrelsesmøde den 21.oktober 2021


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


Kontingent:

Kontingentet for 2021 og 2022 blev på Årsmødet fastsat til 5 kr. pr. år. Kassereren opkræver 
kontingentet i forhold til det antal medlemmer, der er opgjort pr. 1. januar.


Samarbejde med Kommunen: 
Dialogen med kommunen har været yderst begrænset under Corona pandemien, men der er nu 
aftalt et møde kommunens idrætskonsulent Elisabeth Moesgaard den 9 november 2021. Vi er i 
første omgang alene repræsenteret ved formanden. Idrætskonsulenten inviteres med til næste 
møde i bestyrelsen.


Der er en udpræget opfattelse af, at der er mangelfuld rengøring på skolerne. Dette emne vil blive 
taget op, når bestyrelsen holder møde med kommunen.


Nye medlemmer - andre foreninger 
På et tidligere 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. Oversigt over de forskellige foreninger findes i den af kommunen udgivne bog om 
diverse foreninger kommunen. Punktet genoptages næste år grundet det mange andre gøremål 
foreningerne har efter Corona.


DGI 
Skytteforeningerne har gennem årene betalt kontingent til både Hovedforeningen og DGI. 
Formanden har været i dialog med DGI om dette. Der opstået en usikkerhed om vores 
medlemsskab, da vi er organiseret som en paraplyforeningen. Vi venter på en tilbagemelding fra 
DGI.


Brugerrådet 
Der skal foretages nyvalg til Brugerrådet med virkning fra 2022. De nuværende medlemmer er 
Jette Lundgaard fra gymnastik og Paul Erik Sørensen fra håndbold, samt Sandra Rørvig som 
repræsentant for de unge. Formanden forhører sig om de vil forsætte og hvis ikke kommer med et 
forslag til fremtidig repræsentation.


Næste bestyrelsesmøde: 
Den 12. januar kl. 20.00 i Idrætscentret.


	 	 	 	 	 	 24.11..2021 / Henning


