
                                                                            

Referat af bestyrelsesmøde D.3. maj 2021 kl. 19.00 Brombærvej 5 8800 Viborg.                                                                               

Tilstede: Tage Jensen, Orla Østergaard, Bent Madsen Steen Kristensen, Åse Madsen, Michael Olin, Niels 

Vinstrup, Brian York. Afbud fra Dagny Pedersen på grund af sygdom.  

Dagsorden  Referat:   konklusion - Afgørelse - undersøgelse. 

Velkommen og orientering til de 2 nye, om 
foreningens sammensætning. 
 

 Bestyrelsen, og forretningsudvalget, det gav ikke 
anledning til yderlig opklaring.  

 

                                 

Brian York orienterede om følgende punkter. 
Idrættens Zoner, Danskernes motionsuge, 
Trebold, 1/6 Dansebølgen, Mænds 
motionsdag Uge 41, Praktikant ansættelse , 

Aftalen blev, Brian York laver oplægget og 
arrangementerne, herefter meddeler hvor 
mange, personer der skal bruges, bestyrelsen 
stiller op så vidt muligt, det kan praktiseres. 

  

Foreningsservise, hvem får dem på mails. 
Tage sender på ny en mail til Brian York, med 
alle bestyrelsens e-mails. 

Det viser sig at det kun er Tage der modtager 
foreningsservise, fra forbundet. Håber vi får 
styr så alle modtager i fremtiden. 

 

Bladet GÅ i Gang Viborg kommune. Alle nye data, er nu indrapporteret for 2021 – 
2022 af Tage Jensen. 

 

Formandsmødereferatet  Orientering af formanden, ingen ville 
efterfølgende have sendt referatet. 
 
 

 

Digitalt træning Sinna Mågård Stoholm Der har ikke været, tilbagemelding, 
desangående 
Brian York Undersøger efterfølgende. 

  



Paddelsamarbejdet, 
 
Steen &Tage indleder forhandlingerne, 
Liseborg 
Paddelkluppen, Stoholm Tennisklub 
 
 

Bestyrelsen arbejder videre med at kunne 
etablere et samarbejde / investering der på 
sigt kunne fremtidssikre Viborg- Familie og 
Firmaidræt på den lange bane. 
 

 

Søndersøløbet 2021  Ligesom tidligere år deltager vi med at udstede 
gavekort til foreningens aktiviteter undtaget 
Varmtvandsgymnastik. 

 

MobilePay Udvidelse  Kasserne orienterede om priser mm og vi blev 
enig om at fortsætte med det vi har nu.  

 

    

E sport    Vi deltager ikke i at etablere E sport i 
Foreningen. 

  

75-års jubilæum 2025 3 repræsentanter 
vil komme med et oplæg om afviklingen 

  Aase - Bent – Orla påtager sig opgaven og 
det materiale Tage har liggende får de. 

 

Erhvervsrådets generalforsamling online  Bestyrelsen blev orienteret om forløbet, 
Formanden deltog i mødet. 

 

Seniorfolkemødet 22 juni i Viborg.  Bestyrelsen deltager på skift Dagny lavet en 
liste om de ønsker alle har om tidspunkter, 
og 
Giver tilbagemelding. 

 

Bordet var frit, orientering fra 
udvalgene,  

Der var ikke så meget at berette der har jo ikke 
været aktiviteter næsten i et år. Kun små 
justeringer som bliver rettet undervejs. 

  



  

Tage Jensen Orla Østergård 

 

Bent Madsen  Åse Madsen 

 

Steen Kristensen Dagny Pedersen 

   

Michael Olin Niels Vindstrup 

 

   

    

     

 

                                      


