
Bestyrelsesmøde Øster Vedsted IF 08-06-2022 
 

1. Siden sidst/bordet rundt 
- Fodbold: 

- Kommunen er kontaktet ang. Træpæle. De ligger der endnu. Målet er heller ej blevet lavet. 
- U9 træner stopper. 
- Små fødder er godt i gang (9-10 spillere) 
- 10-15 nye spillere på alle årgange 
- Problemer med betaling ved seniorer. Forbedres dette ikke, stoppes holdet fremover. 
- Sæsonafslutning nærmer sig (uge 25). Der hygges lidt med grill.  

- Krolf: 
- Læhegn: Der er ikke blevet fulgt op på Vej og Park. Klubben har selv klippet hegnet. 
- Turneringer er godt i gang.  
- Græsset bliver ikke klippet til tiden.  
- Foreningen har byttet til ny traktor, som kan gå ind i skuret. 
- Der er fjernet alger på udhæng ved krolfhuset og der skal males lidt. Maling kan købes i 
Flügger, her kan bruges aftale. 
- Invitation til turnering i byfesten er gjort klar, den skal sendes ud snart. 
- Planer om klubmesterskab 10. September.   

- Holdtræning: 
- To opsigelser på yogainstruktører, der arbejdes på at finde nye 
- Der ønskes flere muligheder i forsamlingshuset, gerne at redskaberne kan være i huset. Den 
ligger ved forsamlingshuset i øjeblikket.  

- Badminton: 
- Der udvides i 22/23 med en time i Hviding onsdag fra 19-22 
- Kun torsdag fastholdes i Ribelund – mandag og onsdag droppes 

- Motion: 
- Har vundet pris på Kr. 15.000 fra Andelskassen. Pengene er blevet brugt på medlemmerne til 
deltagelse i Royal Run og en middag efterfølgende. 
- Hjælper i Quernstensudvalget. Løbet er tilbage til normal. 
- Margueritløbet afvikles søn. 18. Sept.  
- Gangmotion er nede på 6 medlemmer, men holder fast. 
- Er i gang med alternativ træning, og har senest været i Skærbæk Fritidscenter til Bungee 
Fitness. 

 
2. Krolfhuset: toilet og overdækning 

- Kr. 57.900 ekskl. moms vil det koste for vand i krolfhuset ved Nørgaard Anlæg.  
- Bossen VVS har lavet tilbud på at lave et toilet i huset. 
- Tidligere vandstik er afproppet. Der skal betales for ny tilslutning, hvis der skal vand i huset.  
- Vi afventer Bo Schmidt fra Nørgaard Anlæg får snakket med Bossen VVS. 
- Overdækning ønskes ved dårligt vejr. Der kan indhentes tilbud hos en håndværker.  

 
3. Maling i klubhuset 

- Rengøringen vil gerne tage sig af maling af klubhuset. Loft i gang og karme trænger. Der afventes 
en pris. 
- Malingen kan klares på en arbejdsdag.  
- Tom undersøger først ved kommunen, om det er noget de gør/foranlediger 

 



4. Byfest 
- Fodboldturnering, smørrebrød, løb, børnedisco, banko, teltfest evt. rundboldturnering og 
forældre/barn gymnastik, tombola. 
- Idrætsforeningen byder ind med fodbold, krolf, evt. redskaber til gymnastik. 

 
5. Eventuelt 

- Krolf: Pavillon sættes i skur 3 
- Stafet for livet 10-11. Sep.  
- Møder kan afholdes delvist med tilstedeværelse og online. 
- Projekter købes og tilsluttes.  
- Bestyrelsen hjælper med at brænde ukrudt i fliserne omkring klubhuset. 
 

6. Næste møde:  
21. Sept. kl. 20:00. 


