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Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato :         17/3-11       Tidspunkt: 19.00 Mødested:  Medborgerhuset 

Inviterede deltagere: 
Tanja Dokkedahl, Jens Lassen, Erik Arvesen, Jette 
Klint, Ralf Barfod, Ole Hansen, Henrik Lindholm, 
Sanne Hamer, 

Afbud: 
Anja Dau Jacobsen (barselsorlov) 
Tanja Dokkedahl 
Ole Hansen 

Dagsorden: 
1 Referat fra sidste møde godkendes, underskrives og ophøjes til protokol 

2 Bestyrelsens arbejdsmetodik. 
a) Forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 

Forretningsorden blev gennemgået og godkendt. 
b) Organisering og arbejdsfordeling. 

Konstituering:  Formand: Henrik Lindholm 
Næstformand og sekretær: Sanne Hamer 
Kasserer: Tanja Dokkedahl 
Menige medlemmer: Anja Dau Jacobsen, Jette Klint, Jens Lassen, Ralf Barfod, Ole 
Hansen, Erik Arvesen. 
 
Organisering og arbejdsfordeling i henhold til matrix: 
 
Markedsføring og kommunikation: Jens, Sanne 
Interesser – Udvikling af Viuf i samarbejde med kommunen: Henrik, Sanne 
Sanne fortsætter som kontaktperson i Kontaktforum til generalforsamlingen i 
oktober, hvorefter Henrik fortsætter og Sanne tager suppleant posten for Henrik. 
 
Medborgerhusets drift og udvikling: Ole 
 
Økonomi- tegne medlemmer, sponsorater: Tanja 
 
Projekt Fællesskab – sikre kontinuerligheden i projektet:  Erik 
 
Aktiviteter der tilgodeser et bredt udsnit af aldersgrupper og interesser i Viuf: 
Jette 
Aktivitetsområder - legeplads, petanquebane m.m.: Tanja 
 
Byggeudvalg: Ralf  
 
(koordinering af frivillige til udvalg) 
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Tilrettet matrix vedlagt som bilag til referat. 
c) Protokolføring. 

Standard opsætning hvor der skrives videre på dagsorden til referat, med kursiv 
skrift. 

d) Fastsættelse af dagsorden for bestyrelsesmøder. 
1. Godkendelse af referat 
2. Indlæg fra alle udvalg: 

Markedsføring og kommunikation 
Interesser 
Medborgerhusets drift 
Økonomi 
Projekt Fællesskab 
Aktiviteter 
Aktivitetsarealer 
Byggeudvalg 

3. Økonomi 
4. Evt. 

 
e) Fastsættelse af frekvens for bestyrelsesmøder og tidspunkter. 

Møde datoer for ordinære møder: 
17/3 – 5/5 – 11/8 – 6/10 – 9/2-12 
Dagsorden ud 8 dage før mødet. 
Punkter man vil have med på dagsorden skal være sendt til Henrik 10 dage før 
mødet. 
 

3               Projekt Fællesskab 
1. Afklaring af opgaver i projektet. 

Ralf laver teknisk/økonomisk projektbeskrivelse til renovering af tag og gulv i sal, 
Henrik laver værdibaseret projektbeskrivelse, inden næste møde. 
 

2. Udvalgets kompetencer. 
Arbejder indenfor det af bestyrelsen godkendte projekt – evt. overskridelser eller 
ændringer af projektet skal behandles af bestyrelsen på et møde. 
 

3. Tidshorisonter for projektet. 
Projektoplæg klar 7/4 efter tilretning sendes ansøgning senest d. 20/4 til de 
valgte fonde. 
 

4. Plan for opfølgning til bestyrelsen i forhold til 3c. 
Projekt møder: 7/4 – 9/6 – 8/9 – 3/11 – 8/12 
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5. Friholdelse af medborgerhuset for udlejninger i forhold til 3c. 
Huset markeres optaget fra 15/8 til 23/10 til renovering. 
 

4              Bordet rundt med relevant orientering, opgaver eller problemstillinger til 
bestyrelsen. 

a) Jens afprøver ny hjemmeside/intranet, til næste møde, Conventus, et program 
for foreninger. 

b) Kontaktforum: Henrik udpeget som ny kontaktperson, Sanne overtager hans 
suppleantpost, men fortsætter som kontaktperson indtil generalforsamlingen i 
oktober. 

c) Protokol for KLF-mødet d. 3/3 rundsendes med referatet. 
 

5               Økonomi 
              Bank:                                 22.238,64 kr. 
              Kasse:                                  1.177,00 kr. 
              Aftalekonto 6 mdr.       180.000,00 kr.  til 1,8 % p.a. 
 
             Tanja skal have fuldmagt til netbanken. 

6               EVT. 

 


