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Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato :   
Tirsdag den 2.september  2014       Tidspunkt: 19.30 

Mødested:  Medborgerhuset 

Inviterede deltagere: 
Bjarke Holt, Claus Jepsen, Henrik Lindholm, Jens 
Lassen, Jette Klint, Sanne Lind Alstrup, Steen 
Keilstrup, Tina Hedegaard Møller, Peter Bennedsen, 
Nicolai Asmussen 

Afbud:  
Ingen 

Dagsorden: 

1 Gennemgang af referat fra sidste møde som godkendes og ophøjes til protokol, 
samt offentliggøres på hjemmesiden. 
Referatet godkendt og ophøjet til protokol. 

HL 
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Medlemstegning 
Status på Medlemstegning 2014/2015 

 147 medlemmer tegnet p.t. , samme antal som sidste år, fremgangsmåden 

skønnes at fungere. 

THM 
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Arrangementer 
Evaluering af Sommerfesten 2014.09.02. 
      Børne disco var en succes, bortset fra at slush-ice maskinen voldte problemer. 

Omsætning på 2040,-kr på aftenen. Primært besøgt af 3. Klasser, god tilslutning til 
de forskellige konkurrencer. 

      Levende musik en stor succes, det gentages. Tidspunktet for ”live-musik”  skal evt. 
flyttes, således at musikken bliver en del af en ”voksen-fest”  

      Det lejede telt fungerede godt, og gav et professionelt indtryk. 
      Slagmaskinerne var et hit blandt børnene, men ikke nogen økonomisk gevinst. 
      Forplejning skønnes at være tilstrækkelig. 
      Fiskedam melder udsolgt, og Sanne skønner at niveauet var/er passende. 
      Opsætning/klargøring: Henrik efterlyser tovholdere på opsætning af teltene. 
      Generelt betragtes sommerfesten som en succes, flere besøgende ville være ok. 
     Mobilepay er en mulighed for at betale elektronisk. 
 
Banko 23/10, 4/11,18/11, 2/12 (Nedsættelse af bankoudvalg): Der skaffes nye plader, 

Claus og Bjarke melder sig til opsætning, Mona pakker til amerikansk lotteri, Jette 
køber ind, Steen kontrollerer, og Ole er opråber. Jens går til hånde. Tovholder er 
Jette og Steen. 

 
Damefrokost 1/11 : Tina, Jette, Heidi Jensen, Lisbeth Nyvang 22, Bar: Peter, Nicolai og 

evt. Lars. Henrik tager køkkentjansen. 
     Jette indkalder til møde i udvalget. Huset er udlejet fredag d. 31/10. Der 

udarbejdes et program for aftenen således billetsalget hurtigst muligt kan starte. 
     Billetprisen incl. Mad og velkomstdrik er fastsat til 250,-kr. 
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Halloween 2/11:Claus og Bjarke. 
 
Ølsmagning 14/11: Cottagepie og coleslaw, Jette laver maden, billetter skal være klar 

til salg sammen med salg af billetter til damefrokost. 
 
Juletræsfest 30/11: planlægges på udvalgsmøde. 
 

4 Markedsføring og kommunikation 
Plan for markedsføring af kommende arrangementer. 
Jens indsamler nødvendig information om diverse arrangementer for herefter at 

markedsføre disse. 

JL 

5 Interesseforum 
Besigtigelsestur 9/10 HL 
Generalforsamling KF 23/10 

HL 

6 Aktivitetsområder 
Projekt sportsplads møde 4/9 kl. 19:00, PB og HL fra bestyrelsen + Peder Schytt, Kurt 
Pihlmann og Ulrik Guldager  
Opgørelse af materialeforbrug på legepladsen, er der plads til mere i forhold til 
tilskuddet fra Landsbyforum.  
Er der overskydende midler bruge disse evt. til et brandmandsrør. 
23/9- 2014 Ekstraordinær generalforsamling i Vandværket, kaffe, øl og vand 
Fastsætte dato for grusbelægning på markvej. Henrik koordinerer med Jesper Kiel. 
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7 Medborgerhusets drift 
Genopstart af udvendigt malerarbejdet og udskiftning af træværk i gavl. Nicolai og 

Peter tager aktion på træværk, Bjarke og Claus på murværk. Henrik og Jens på 
sokkel og nedløbsrør. 

    
Nyt setup for udlejning og aflevering af Medborgerhuset efterlyses af Henrik. 

 

8 Økonomi: 
Kassebeholdning drift: 21743,50kr 
Bank saldo: 30485,95,-kr 
Orientering om likviditet og resultat af 1. halvår. 

THM 

9 Projekt Medborgerhus 
Genopstart af projekt klublokale og nye lamper i salen. Lamper er klar, og afventer 

montering.    

 

10 Evt. 

Claus forslår at vi på hjemmesiden linker til den gamle egtvedbanes sti system. 

Jette påpeger at opvaskemaskinen er nedslidt. 

 

11 Næste møde:Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 6 . oktober 2014 kl.: 19:00  

 


