VI 39 hovedforeningen

Notat fra bestyrelsesmøde den 22.04.2022
I mødet deltog Henning Boe, Torben Simonsen, Thomas Brøndum og Niels
Andersen.
Samarbejde med Kommunen:
Idrætskonsulent Elisabeth Moesgaard og seniorkonsulent Loui Stampe Lund fra
Center for kultur, frihed og frivillighed i kommunen deltager på Årsmødet. De vil
fortælle om de planer kommunen har på idrætsområdet og ønsker at få en
konstruktiv feedback fra foreningerne.
De blev aftalt, at vi rykker lidt rundt på den udsendte dagsorden, så de kommer på
før den mere formelle del af Årsmødet.
Forslaget om at lave en idrættens dag sammen med kommunen senere på året vil
blive drøftet på årsmødet.
Der har tidligere været en dialog mellem VI39 og kommunen om gymnastik for
ældre. Skal dette forsat ligge i kommunalregi eller kunne det varetages af VI39
gymnastik? Niels ønskede ikke dette emne drøftet på det kommende møde med
kommunen, men vil tage det op på et senere tidspunkt.
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 i kommunen.
Foreløbig har vi været i dialog med Rulleskøjteforeningen og Sportsdykkerene og
punktet genoptages efter sommerferien.
DGI
Spørgsmålet og skytteforeningerne medlemsskab af både VI39 og DGI har været
oppe til drøftelse. DGI har nu fundet frem til, at det ikke er noget problem med
placeringen af ansvaret for våbenloven i forhold til medlemsskabet VI39, da vi er en
paraplyorganisation og skytteforeninger er fuldt ud selvstændige foreninger.
Skytteforeninger har således uberettiget både betalt kontingent til VI39 og DGI
gennem årene. DGI undersøger mulighederne for at refundere noget af
kontingentet til skytteforeningerne.

Forsikringer
I forbindelse med drøftelse af skytteforeningernes medlemsskab af VI39 blev
spørgsmålet om forsikringer i forbindelse med foreningsarbejdet vendt.
Bestyrelsen vil undersøge dette forhold nærmere, herunder om det er muligt at
tegne en eventuel fælles forsikring.
Brugerrådet
VI39 er de næste 2 år repræsenteret i Brugerrådet ved Paul Erik Sørensen fra
håndbold, Christian Pedersen fra fodbold og Sandra Rørvig fra Gymnastik (som
repræsentant for de unge). Marianne Friis Mikkelsen fra svømning og Thomas
Brøndum Ju-jitsu er suppleanter. Det er aftalt, at Marianne indbydes til at deltage i
møderne, således brugerne af den nye svømmehal er repræsenteret.
Seniorrådet (ældrerådet)
Henning har deltaget på de seneste 2 møder i Seniorrådet og vil deltage indtil
videre, da der er en del idrætsrelevante spørgsmål på dagsordenen.
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