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Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato :   
Tirsdag den 18. februar 2014       Tidspunkt: 19.30 Mødested:  Medborgerhuset 

Inviterede deltagere: 
Bjarke Holt, Claus Jepsen, Henrik Lindholm, Jens 
Lassen, Jesper Kiel, Jette Klint, Sanne Lind Alstrup, 
Steen Keilstrup, Tanja Dokkedahl, Tina Hedegaard 
Møller, Nicolai Asmussen. 

Afbud:  
Tanja. 

Dagsorden: 
1 Gennemgang af referat fra sidste møde  

Dropbox etableret til lagring af div. Dokumenter. 
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Økonomi 2013 
Gennemgang af regnskab 2013. 

Regnskabet, der nu udføres i Conventus ,blev præsenteret af Henrik. Årets resultat på 

ca. 15.000,-dkr er tilfredsstillende.  

Ingen anmærkninger/spørgsmål til regnskabet fra bestyrelsen. 
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Arrangementer 
 
VMF Generalforsamling 11. marts 2014. 
Bjarke og Claus melder afbud, ellers samme fremgangsmåde som sidste år. Ost og Vin. 
Vi mangler stadig 1 kandidat til den ledige pladser i bestyrelsen. 
 

4 Markedsføring og kommunikation 
Opdatering af hjemmeside. Jens tager aktion herpå. 
 

5 Interesseforum 
Nedsættelse af arbejdsgruppe for gennemførelse af projekt sportsplads. 
Der indkaldelse til borgermøde med henblik på en brainstorm på hvorledes arealet 

bedst udnyttes. 
 

6 Aktivitetsområder 
Nedsættelse af arbejdsgruppe for vedligeholdelsesdag på legepladsen Hechtsvej, samt 
grusbelægning på markvej. Henrik og Jesper tager aktion herpå. 
Bestyrelsen opfordres til at ”netværke” med henblik på at etablere omtalte 
arbejdsgruppe. Claus og Bjarke melder sig som tovholdere på opgaven med 
legepladsen. 

7 Medborgerhusets drift 
Vi skal have fundet en weekend i foråret, hvor huset kan blive malet. 
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Henrik kontakter malermester med henblik på materialer, det bestræbes at projektet 
udføres 28-29-30 april 2014. 

8 Økonomi: 
Kassebeholdning drift: 3.695,- 
Kassebeholdning udlejning: 1.000,- 
Bank saldo: 28.738,- 
Orientering om likviditet  

9 Projekt Medborgerhus 
Status og planlægning af videreforløb for klublokale og evt. nye lamper i salen. 
Henrik udarbejder et forløb/plan  på hvorledes klublokalet kan færdiggøres. 
Ny belysning, evt. med mulighed for at dæmpe lyset. Sanne undersøger 

markedet/mulighederne.  
10 Evt. 

Herretoilettet trænger til et eftersyn pissoir og vandhane løber. Henrik medtager dette i 

arbejdsplanen. 

Automatisk/fjernbetjent varmesyring. Nicolai vil undersøge mulighederne herfor. 

Jette gør opmærksom på at det ville være hensigtsmæssigt at henlede 

opmærksomheden på Live-Bandet der vil underholde til sommerfesten, f.eks. via 

Facebook og hjemmesiden.(Spiller denne week-end på Den Engelske Pub) 

 Claus kan tage kontakt til en gruppe ”Oldtids-kæmpere”  - som et indslag til 

sommerfesten. 

Der eftersøges en generel ide-bank til div. arrangementer til sommerfesten. 

Menighedsrådet vil gerne have samarbejde omkring  fælles opslag. Det besluttes at vi 

takker pænt nej hertil, da vi har egne markedsføringskanaler. 

11 Næste møde: 

Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:30, med konstituering af bestyrelse. 

12 Referat fra mødet godkendes og ophøjes til protokol. 

 


