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Bestyrelsesmøde	  VMF	   Emne:	  	  Ordinært	  møde	  

Møde	  dato	  :	  	  	  
Onsdag	  d.	  11/12-‐12	  	  	  	  	  	  	  Tidspunkt:	  20.00	   Mødested:	  	  Medborgerhuset	  

Inviterede	  deltagere:	  
Bjarke	  Holt,	  Claus	  Jepsen,	  Erik	  Arvesen,	  Henrik	  
Lindholm,	  	  Jens	  Lassen,	  	  Jesper	  Kiel,	  Jette	  Klint,	  
Steen	  Keilstrup,	  Tanja	  Dokkedahl,	  Tina	  Hedegaard	  
Møller	  

Afbud:	  	  Erik	  Arvesen,	  Bjarke	  Holt	  	  
	  

Dagsorden:	  
1	   Gennemgang	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  	  

Der	  stiles	  spørgsmål	  til	  hvorvidt	  der	  forefindes	  billedgalleri	  på	  hjemmesiden	  viuf.info,	  

Jens	  opretter	  galleri.	  

Sponsorudvalg	  udsættes	  til	  næste	  bestyrelsesmøde;	  primo	  2013	  

AV	  -‐	  lærred	  indkøbes	  i	  år.	  
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Projekt	  Fællesskab	  
Projekt,	  hvor	  vi	  kan	  ansøge	  om	  midler	  fra	  KLF.	  

Tina	  gør	  opmærksom	  på	  at	  den	  gamle	  boldbane	  evt.	  kan	  bruges	  til	  Power-‐fit.	  	  

Henrik	  sender	  et	  opslag	  til	  viuf.info	  omkring	  hvilke	  aktiviteter	  vi	  evt.	  søger	  midler	  til.	  
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Arrangementer	  
Evaluering	  af	  banko,	  ølsmagning,	  juletræ:	  

Bankospil:	  Manglede	  kunder	  –	  Hvorfor?	  Bedre	  skiltning?	  Henrik	  efterlyser	  flere	  
besøgende	  fra	  Alminde	  -‐	  Det	  undersøges	  om	  skiltet	  evt.	  kan	  rykkes	  ud	  til	  Hedelund.	  
Arrangementet	  fordeles	  på	  flere	  ugedag.	  
	  
Ølsmagning:	  64	  besøgende.	  Tidspunktet	  skønnes	  at	  være	  for	  tæt	  på	  julefrokosterne,	  
derfor	  rykkes	  arrangementet	  frem	  til	  1.	  November.	  2013.	  
	  
Juletræ:	  Der	  efterlyses	  en	  person	  der	  kan	  styre	  børneflokken,	  og	  guide	  dem	  
igennem	  sange	  og	  diverse	  lege.	  
Der	  skal	  forefindes	  et	  fast	  program	  med	  fastlagt	  gøremål	  og	  tidspunkter.	  
Bestyrelsen	  leder	  efter	  en	  person	  der	  kan	  være	  tovholder	  på	  afvikling	  af	  det	  
fastsatte	  program.	  
Jens	  gør	  opmærksom	  på	  at	  logistikken	  omkring	  arrangementet	  kan	  forbedres.	  
	  	  

Hvordan	  har	  arrangementsudvalgs-‐arbejdet	  virket?	  	  
	  
En	  tovholder	  på	  projekt	  ”frivillig”	  efterlyses	  –	  en	  person	  der	  kan	  koordinere	  den	  frivillige	  

tilmeldingsliste	  og	  udnytte	  disse	  kræfter	  optimalt.	  
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Fastsættelse	  af	  dato	  og	  tema	  for	  generalforsamling	  (forslag	  tirsdag	  den	  5.	  marts)	  
Hvad	  betyder	  kommunes	  vision-‐forum	  for	  os	  i	  Viuf,	  der	  inviteres	  en	  person	  med	  

kendskab	  til	  dette	  fra	  kommunen.	  
Dato	  for	  generalforsamling	  bliver	  Tirsdag	  d.	  5	  marts	  2013	  kl.	  19.30	  i	  Medborgerhuset	  
Medhjælperfest	  /	  10	  års	  jubilæum	  for	  Medborgerforening:	  
Der	  afholdes	  en	  Jubilæumsfest	  med	  tilmelding	  og	  betaling,	  alle	  frivillige	  medhjælpere	  

for	  en	  gratis	  billet	  til	  denne	  fest.	  Datoen	  er	  fastsat	  til	  den	  25.	  Maj	  2013.	  
	  

4	   Markedsføring	  og	  kommunikation	  
Hvordan	  kan	  vi	  skilte	  mere	  smart	  ved	  by	  enderne?	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  en	  fleksibel	  løsning	  til	  effektiv	  skiltning.	  Jette	  kontakter	  en	  

skiltemaler.	  
	  

5	   Interesseforum	  
Svinget,	  fælles	  aktivitetshus	  
Svinget	  åbnes	  for	  alle	  borgere	  
Godkendelse	  af	  lejekontrakt	  for	  Gl.	  klubhus,	  se	  bilag	  
Henrik	  ønsker	  ændring	  i	  opsigelsesvarslen,	  ellers	  ingen	  indsigelser.	  
Nyt	  fra	  KLF	  
Se	  ”årets	  gang	  i	  KF	  og	  KLF”	  

6	   Aktivitetsområder	  
Kort	  gennemgang	  af	  status:	  
Basket	  net	  opsættes	  i	  foråret	  2013	  ved	  Bjarke	  og	  Claus.	  

7	   Medborgerhusets	  drift:	  
Orientering	  om	  opgradering	  af	  porcelæn,	  service	  m.m.	  
Der	  er	  indkøbt	  nyt	  bestik,	  køkkenet	  mangler	  tallerken	  stativer.	  Nye	  stablebare	  

kaffekopper	  er	  på	  ønskelisten.	  
Orientering	  om	  projekt	  gardiner.	  
Der	  er	  opsat	  gardiner,	  Ingrid	  får	  ros	  for	  hendes	  arbejde.	  

8	   Økonomi:	  
Kassebeholdning:	  686,-‐	  kr.	  
Bank	  saldo:51269,32	  kr.	  
Orientering	  om	  likviditet	  :	  Der	  ligger	  ubetalte	  regninger	  for	  ca.	  9000,-‐kr.	  

9	   Projekt	  Medborgerhus:	  
Plan	  for	  afslutning	  af	  el-‐arbejde	  (montering	  og	  tilslutning	  af	  måler):	  
Erik	  Arvesen	  har	  trukket	  sig	  fra	  opgaven	  omkring	  el	  installation,	  bestyrelsen	  finder	  ny	  

løsning	  herpå	  
Opfølgning	  på	  renovering	  af	  klublokale	  og	  montering	  af	  trappe:	  
Arbejdet	  fortsætter	  
Drøftelse	  af	  projekt	  nyt	  tag:	  
Der	  indhentes	  tilbud	  på	  nyt	  tag.	  

10	   Evt:	  
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Jette,	  Jens,	  Erik,	  Tina	  og	  Henrik	  er	  på	  valg.	  Erik	  ønsker	  ikke	  at	  genopstille.	  Bestyresen	  

opfordres	  til	  at	  finde	  eventuelle	  suppleanter.	  

Tina	  gør	  opmærksom	  på	  at	  der	  har	  været	  efterspørgsel	  på	  et	  Fastelavns	  arrangement.	  

Claus	  gør	  opmærksom	  på	  et	  middelalder	  show	  der	  kunne	  benyttes	  til	  sommerfesten.	  

11	   Næste	  møde:	  

Uge	  6	  2013	  Tirsdag	  kl.	  19:30	  

12	   Referat	  fra	  mødet	  godkendes	  og	  ophøjes	  til	  protokol.	  

	  


