
Referat bestyrelsesmøde ØVIF d. 11.04.2019 

 

 

Godkendelse af referat fra sidst. – Godkendt  

 

1.Bordet rundt/siden sidst - info om bl.a. møde med Vivian (kasserer + 

Martin/Tom 8/4) og Jakob (Web-redaktør + Mark/Tom 11/4)  

Tom og Mark er blevet introduceret til opdatering af hjemmeside, samt 

conventus. 

Udvalgene får hver i sær adgang til conventus, hvor de kan sende mail til 

medlemmer mv. 

Info omkring møde med Vivian. Martin taler med Malene fra DGI omkring 

rolle fordeling ift. økonomi.  

Bestyrrelsen skal hver især sende kopi af sundhedskort samt kørekort.  

Betaling og tilmelding for badminton. - drøftet 

Nøgler – drøftet der bliver sat en nøgleboks op ved boldskur, info til trænere 

Brian står for dette. 

 

2. Overlevering fra afgået bestyrelse  

Persondata forordningen – drøftet 

Gennemgang af årsplan og arbejdsbeskrivelser.  

Førstehjælp kassen opdateres – Carsten 

Arbejdsfordelingen gennemgåes.  

Badminton: Mark+Lasse  

Persondata: Mark 

Rengøring/pedel: Motion 

Indberette medlemstal: Mark 

Kasserer: Martin 

Kontakt til fællesråd og andre foreninger i ØV: Benny 

Børneattester: Tom 

Træner, kridter og frivillige: Fodbold udvalget 

Kursus refundering: Martin 

 

 

3. Boldskur  

Gulvene bliver malet, 4500 + moms Carsten giver Kristoffer besked.  

Jakob laver vand  - Brian tager kontakt.  

Indretning – Lasse og Brian. Økonomi herved drøftes. 

Besigtigelse af boldskur 

 

4. Budget   

Budget drøftes. Herunder fodboldcup i byfesten, sponsorater osv.  

Så snart Kasserer/bogholderfunktion er på plads efter mandagens møde 15/4 

med DGI - Køb Kontorhænder, skal der findes en 

budgetskabelon evt. m/kontonumre, og så afholdes møde med udvalgene, så 

de kan få lavet budget for 2019. 

 

 



 

5. Foto af bestyrelsen til div. medier (sociale og trykte) 

Hver bestyrelses medlem sender billede med hvid baggrund.  

 

6. Evt. 

Tom undersøger forsikring omkring Krolf Hytten.  

Info omkring genforeningstiltag 2020.    

 

7. Næste møde – d. 25/4 kl. 19:00  

Alternativt d. 29/4 

+ pkt. fra resten af bestyrelsen (hvis det ikke kan tages under bordet 

rundt/siden sidst?  

---- 

Alternative punkter fra sidste dagsorden, hvis der bliver tid: Disse udskydes 

til næste møde:  

 

1. Vision 2025 - fremtidig vision for ØVIF 

2. Ny organisationsform 

 

Referent – Carsten Bladt 

 
 


