
Referat fra arbejdsgruppemødet 

Øster Vedsted idrætsforening  

12/3-2019 

Deltagere: Lasse Munk, Mark Sørensen, Tom Meyer Andreasen, Carsten Bladt, Brian Jensen, Kristoffer 

Jensen, Jan Holgersen, Benny Rasmussen, Anette O. Enevoldsen, Niels-Christian Lausen, Jakob Andersen og 

Maria Lund.  

Fraværende: Martin B. Christensen, Michele Giulini, Dennis Alsted og Peter Nissen. 

Jan Holgersen er blevet spurgt at bestyrelsen om at være mødeleder.  

Jan opsummerer hvorfor arbejdsgruppen er blevet nedsat og hvad formålet med mødet er. Da det ikke 

lykkedes på generalforsamlingen af skaffe en ny bestyrelse blev en arbejdsgruppe nedsat med det formål at 

løse den problematik. Vi skal drøfte hvordan idrætsforeningen skal køre videre og hvordan strukturen skal 

være i den nærmeste fremtid.  

Både Jan og Tom opfordrer til at man ikke ser bestyrelsesarbejdet som en byrde. Tom mener det er op til 

den nye bestyrelse hvordan den fremtidige struktur skal være. Det er vigtigt de får talt om det, så der kan 

arbejdes frem mod en evt. ny struktur.  

Jan og den nuværende bestyrelse vil stå til rådighed for den nye bestyrelse med den hjælp der er 

nødvendig. Det kan både være deltagelse i møder og spørgsmål pr. telefon eller mail.  

Jan står til rådighed ift spørgsmål vedrørende kontakt til kommunen, da han har haft meget af denne 

kontakt indtil nu.  

Lasse fra det nye fodboldudvalg vil gerne hjælpe til med badminton-arbejdet, hvis nødvendigt. 

Vivian (nuværende kasserer) har meddelt at hun gerne vil stoppe. Tom foreslår man bruger f.eks. den 

mulighed der ligger ved DGI, som hedder ”Køb kontorhænder”. Så man betaler sig fra regnskabsarbejdet i 

fremtiden. Det kunne evt. være sammen med fællesrådet. 

Der er enighed om at den fremtidige bestyrelse i samråd med udvalgene (fodbold, krolf og motion) laver et 

budget for hver afdeling. Så de daglige udgifter styres fra udvalgene. Kun ved ekstraordinære udgifter skal 

bestyrelsen inddrages.  

Der bliver spurgt til budgettet og hvorfor fodbold f.eks. giver underskud. Det handler bl.a. om faldende 

medlemstal trods de samme udgifter til DBU og JBU, faldende tilskud og at det er fodbold-delen der dækker 

udgifter til lokalerne. Den nuværende bestyrelse har ikke haft overskud til at tænke på at få tjent flere 

penge, men har brugt energi på at finde trænere og nye spillere.  

Den nye bestyrelse skal måske sammen med fodboldudvalget se på denne del af budgettet. 

 

Carsten Bladt, Brian Jensen og Mark Sørensen melder sig til bestyrelsen (Mark for 1 år – vil arbejde med 

Conventus og give sin erfaring videre). 

Benny Rasmussen bliver siddende fra tidligere og Martin B. Christensen havde meldt sig til 

generalforsamlingen.  

Tom Meyer Andreasen melder sig som suppleant og vil deltage på møder for at hjælpe den nye bestyrelse i 

gang og evt. hvordan den fremtidige struktur skal være.  

Referat: Maria Lund.  


