
                                                                                        

Referat af Bestyrelsesmøde 10 maj 2022 billardlokalet kl. 19.00  

Tilstede: Steen – Mikael – Kennet- Aase – Bent- Tage- Gunnar- Niels og Orla. 

Afbud: Dagny 

Dagsorden punkter Referat:   konklusion - Afgørelse - undersøgelse. 

 
 Firmaidræt open Århus 10- 11 juni 2022 
 

Hans Jørgen – Gunnar – Steen og Tage deltager  
Gunnar melder tre til Dart om lørdagen. 
Vi er medarrangøren. Ideen er at vi forsøger at få 
det til Viborg i 2023. 

 

                                 

Radio Spot / Jyske medier Vi besluttede at, i år vil vi prøve radiospot kontra 
avisannonce 15 sekunder 5 gange daglig i alt 35 
spot Aase og Steen tager sig af opgaven om at 
finde det spot der giver mest mening.  efter 
samtale med Jyske medier, vil det være det samme 
spot alle gangene man kunne ikke opdele det. 

  

Motionsuge 41 Viborg kommune er tovholder 
/ Grundfos er også med. Inkl. Rådhusdysten 
om fredagen 

Tage sørger for bemandingen, og giver besked til 
dem som skal deltage, og hvem der skal være 
sammen. Kaldes opgavefordeling. 

 

Samarbejde med Fodslaw og Viborg Familie 
og Firmaidræt 13/8 kl.  9 – 13.00  
Start i billardlokalet for alle deltagere. 
Tilmelding til Fodslaw  

Der bliver lavet en flyer, som Lars skal bruge til at 
sende ud til deres medlemmer. Og vi sender ud til 
vores. Budgettering ca. .50 personer.  en gåtur i 
områder billard Dart.  afslutning med bowling pris 
50 kr. Fodslaw sørger for morgenmad os med 
pølser brød og øl eller vand. Bemanding Billard 
Bent og Orla, Dart Gunnar og Hans Jørgen, Fodslaw 
laver ruten. 

 

 
Idrætsrådets repræsentantskab 3 maj kl. 
17.45 

Gunnar – Mikael – Steen Tage – Aase – Bent der 
deltog. 6 delegerede ud fra 2020 medlemstallet. 
For at komme i betragtning til de priser som 
uddeles, skal der noget mere fodarbejde til. Den 



eneste som mulighed er årets forening. Men det 
bliver svært. 

 

Torvedage i Viborg Gunnar er tovholder på 
den opgave. Første gang den 14. maj 9.30 
Anden gang 4/ juni 6/8 – 20/8  

Deltager på eventet Niels – Mikael – Tage -Steen –  
Gunnar. Gunnar har Balloner og flyer med.  
Egen telt måtte ikke tages med.  

  

Frivillighedsambassadør. Erhvervet sløjfes   I stedet vil den enkelte aktivitetsansvarlig spørge 
om muligheden i at hjælpe et par timer i ny og næ 
og man skal kunne sige fra, selv om man har sagt 
ja. Ingen tvang. 

 

Facebook operatør.  Kennett anbefalede sig selv til at gennemgå og lave 
opslag på Facebook. det siger vi tak for en opgave 
som er tiltrængt. forslag der ønskes eller tekst 
sendes til Kenneth  

 

Åbne hus-arrangementer  Der var ingen kommentarer eller ændringer til 
disse arrangementer. så det gør vi bare en anden 
gang. 
 

 

    

Vedtægtsændring 2022 
repræsentantskabsmødet. 
 

§ tilføjelse:  
Kun En fra samme husstand kan vælges til 
forretningsudvalget. 

  

A-Hoc udvalg    Aktivitetsudvalget – 
Festudvalget – Markedsføringsudvalget. 

Aktivitetsudvalget: Mikael – Gunnar  
Festudvalget: Dagny – Aase – Bent  
Markedsføringsudvalget:    Kenneth Steen Tage  
Udvalgene supplerer med dem de skal bruge. 

 

Danida Erhvervsakademiet  Til foråret skulle der være mulighed for at få en 
som kan hjælpe med at kontakte / hjælpe os med 
at få kontakt til virksomhederne / hjælp til 
markedsføring, her vil Kenneth få sparring. b 

 



Søndersø løbet 2022 
Viborg Cup 2022    

Vi sponsorerer begge aktiviteter i form af 
gavekort 4X 1 time på 4 baner i bowling 4x 1 time 
i padel.  Viborg Cup er kun for de faste bruger af 
bowlinghallen   det er som trækplaster at vi også 
er med og for at få flere med i turneringerne. 

 

Zonen   idrætscenter syd .  Der vil fra forbundets side blive lavet et nyt tiltag 
som skal, rulles ud på et nyt årshjul Maja er 
primus motor i den opgave. vi bliver involveret i 
nærmeste fremtid. 5 virksomheder, bliver 
kontaktet også den Mikael & Dagny ringede til og 
fik en aftale AC- Kraner. 
 

  

E-Sport  Der bliver gjort et nyt forsøg, Tage vil kontakte 
Peter Jones således at vi får et møde i stand 
sammen med Kenneth.  

 

Badminton 2022-2023  Prisen for at Spille Badminton vil stige til 450kr for 
hver spiller, og man skal selv betale sine fjerbolde. 
Grunden at stigende priser er det nødvendigt. 
Spillerne bliver kontaktet af Mikael om ændringerne. 

 

Kroket  Der skal laves en ordning med kroket kluppen inden 
året udgang, således at de ved hvad der skal 
indbetales til foreningen. Steen tager kontakt til 
Kjeld på Idrætscenter syd. Klubhus er under 
opførsel. 

 

Kvinder & Mænds Motionsdag  Mikael og Gunnar har påtaget sig opgaven, i at 
undersøge muligheder i afvikling af begge aktiviteter 
samtidigt. Tager kontakt til forbundet samt søge 
puljemidler hjem.  

  

Ny betaling system er på vej. Steen har lavet et oplæg, og opsætning på 
hjemmesiden således at alle indbetalingerne, 
foretages ved tilmelding.  Det gav lidt panderynker 
på de fleste. Men der planlægges et noget mindre 
opsigt og alle skal kunne føle sig på sikker grund. 
Dvs. forventninger til at systemet kommer i gang 
hurtigt er nedjusteret og forventet afslutning og at 
alle er klar til et nyt system som er uundgåeligt på 



den lange bane, men det første skridt vil blive taget 
og afprøvet til aktivitetsopstart, for senior 
gymnastik. 

 

Eventuelt  Ingen forslag eller kommentarer  
 

 

Kennet Olin   

 

Tage Jensen Østergård Orla 

  

Bent Madsen Steen Kristensen 

 

Dagny Pedersen Michael Olin 

 

Niels Vinstrup Aase Madsen  

 

Næste møde 23 august 2022    

Referent:   Tage Jensen 

     

    

     



 

                                      


