
                                                                                        

Dagsorden: Virtuel møde 09-03- 2021   kl. 19.00   Tilstede  var  Orla – Niels – Michael – Steen – Dagny – 

Aase – Bent – Tage. 

Mødet foregik på PC.  

 

Dagsorden punkter Referat:   konklusion - Afgørelse - undersøgelse. 

 
 Lodseddelsalg online. 
 

Enige om at usikkerheden ved at købe 5000 
lodsedler, gevinster. sælger man ikke alle lodder, 
står vi selv med udgifter derfor, (afsluttes det)  

 

                                 

Firmaidræt open 3-5 september indbydelse 
Udsendt 3 marts 2021 Udendørs aktivitet 
6-7 november indendørs Spred budskabet 

Udsendt til Bowling / Badminton   skulle i kende 
nogen der gerne vil med, så giv dem indbydelsen. 

  

Supernova Systemet Referater / regnskab ligger stadig på supernova. 
Men referater & regnskab sendes ud til alle. 

 

Paddeltennis -samarbejde mm 
Paddelklubben   
Liseborg Centret. 

Steen – Tage – Brian skal mødes med 
paddelklubben på torsdag, kl. 15.00 og senere med 
Liseborg centret, med henblik på evt. investering, 
som skal fremtidssikre foreningen Viborg Familie-
og Firmaidræt.  

 

Aktivitetsbetaling 2021 – 2022 
 

Aktiviteterne: de fleste har eller ikke taget betaling 
for de aktiviteter som lukkede ned, 
Seniorgymnastikken skal lige have navnene på dem 
som har betalt. 

 

Rullende kollegamotion / firmadysten / 
Danskernes motionsuge. 8/10 13.30  
Firmadysten uge 40+41   læs Medfølgende 
referat. Mænds og Kvinders motionsdag  

Her vil det være rart at dagny får navne på dem der 
gerne vil hjælpe 3 – 4 personer men det skulle ikke 
volde nogen problemer.  
Motionsdage er selvvalgte. 



  

Revurdering af MobilePay ordningen 
Samt tilmelding og betaling over stævneplaner 

Steen undersøger de to muligheder og vender 
tilbage til næste møde. 

 

Underskrifter på referater  Dagny holder øje med at der ikke kommer til at 
mangle nogen. Og tager det frem når vi kan møde 
fysisk op igen. 

 

Aktivitetsdag på Liseborg Der vil ikke komme yderlige aktivitetsopslag i 
indeværende år. 
 

 

    

Dialogmødet opfølgning 
Frivillig rekruttering og fastholdelse  

Bliver taget op på et senere møde, da det er to 
emner som vil tage mere tid at diskuterer. 

  

Repræsentantskabsmødet 2020 er udsat til 
2021 med samme dagsorden bare 1 år 
forskudt. 

En enig bestyrelse vedtog anbefalingen. 

 

Kommende punkter til Dagsorden som ikke er 
behandlet. 

8 udfordringer til medlemmerne i uge 11 – 12  
Markedsføring fremadrettet.  Udfordring af 
hjemmeside / facebooke. 

 

Kommende punkter som ikke er behandlet 
eller bare orientering  

Nye haller i Liseborg / Houlkær / Paddeltennis 
AM. dag her er Magda involveret (musikanlæg) 
Esport eller ej.  

 

Jubilæum 2025   Der skal nedsættes et udvalg som på sigt skal 
komme med oplæg til hvad vi gør. økonomi samt 
jubilæumsskrift. 3 personer. 
 

  



Forretning service/afmelding Ved ikke hvem der afmelder den. Tage har nu 
givet dem vores e-mails og vil modtage nyhed 
direkte derfra. 

 

Ambassadøruddannelsen   Der mangler en modul 2 den kommer når der må 
åbnes igen 15000 er betalt. 

 

Mobile Dartbaner  Banerne 3 stk. er afhentet, står ved Steen i Vroue 
Så de skal bruges til åbne aktiviteter. Motionsdage  

 

Videofilmen af aktiviteterne  Tage mangler at indtale det der skal med får det 
gjort hurtigst muligt så alle kan se det inden det 
kommer på hjemmeside / Facebook. 

  

Funhall samarbejde   Der er ikke nogen aftaler på nuværende tidspunkt 
firmadysten underskud betalt af forbundet. 

 

Søndersøløbet Idrætsrådet 7 september  Som tidligere år er vi med på gavekort til de 
aktiviteter som er aftalt.  

 

Optælling af kollegamotion. Her blev det sendt ud til erhvervene på mail via 
erhvervsrådet, samt ambassadørener. 

 

Tage Jensen Østergård Orla 

  

Bent Madsen Steen Kristensen 

 

Dagny Pedersen Michael Olin 

 



Niels Vinstrup Aase Madsen  

 

Næste møde 4 maj 2021.    

Referent    Tage Jensen. 

     

    

     

 

                                      


