
 

              

Referat af Forretningsudvalgets møde 
23 /8 .2022 kl. 19.00   Billard lokalet 

Fraværende: AFBUD Dagny pedersen  
Tilstede Bent Michael Steen Tage  
Gæst.  Kenneth. 

Invitation fra Kroket, 25/8    kl. 14.30   Bent Madsen deltager fra Bestyrelse. 

Aktivitetsopstart   Status   Forventet opstart til tiden. 

Arbejdspladsernes motionsdag uge 41  
Kollegamotion samme uge. 

Som forventet mandag – tirsdag torsdag 
fredag, forventet hjælp Tage sætter 
holdet og giver besked. 

Padel samarbejde Stoholm Tennisklub Forretningsudvalget besluttede at vi 
trækker os, grundlaget er væk og der er 
ikke kommet noget nyt. 

E – sport   Bliver taget af programmet og tages op 
en anden gang hvis det byder sig. 

Zonen og dens betydning  Zonen er startet, og foredraget som det 
første med Ann Grete Nørgaard. 

Firmaidræt Open 2022 – 2023 
Pris for overnatning Enkelt 875 
Dobbelt                                  1075 
Bilag følger ikke med da det ikke er 
færdigbehandlet. 

Bowling – Billard samt fest og 
overnatning Viborg er arrangører. 
Første udkast ligger klar fra Tinghallen, 
og reaktionen fra Brian York var at det 
nok lige bliver dyr nok.  

Floorball 2022 - 2023 Kenneth overtager Aktiviteten. 
Grundfos samarbejdet  Brian York har kontakten  

Jysk Fynske Medier / Radio Spots  Effekten af dette, er svært at måle, men 
muligheden om at prøve igen er til 
stede, bare mere målrettet.  

75-Års jubilæum  
Invitationer, hvem skal inviteres 
Køreplan fra hvor når og til mm.  
Evt. budget. 
Ase Bent Michael Dagny. 

 Udvalget blev anbefalet om at sætte sig 
sammen og lave et oplæg til næste 
gang. På Skrift da ingen kunne huske 
Anbefalingen om at bruge Idrætscenter 
Syd af forretningsudvalget  

Events med Fodslaw  Vi diskuterede om tidspunktet var 
forkert, for prisen kunne det ikke være. 
Tager den med Lars næste gang. 



Danida Samarbejdet 
Kritisk Gennemgang af, Hjemmeside og 
Facebook i samarbejde med Kennet og 
Tage. Februar – Marts 2023   

Når kursisterne er kommet godt i gang, 
bliver vi inviteret til at komme og 
fortælle om vores produkter herunder 
Facebook / Hjemmeside  

Cup bowling    2022   
Samarbejde med bowlinghallen og 
Viborg familie og Firmaidræt.  

Et lokal stævne med store 
pengepræmie kunne ikke lokke spiller 
frem.  AFLYST  

Kvinders & Mænds motionsløb 2023 
Kvinders løb aflyst på grund af 
misinformation. 

Mænds Motionsløb er sat på årshjulet 
her skal dystes i Paddel & Floorball. 

Søndersøløbet Status 2022  Ingen har brugt muligheden for at 
bruge gavekortene. 

Fodbold opstart Status  
Markedsføringen fortsætter på fuld 
skrue. 

Lidt en flad fornemmelse, men det er 
ikke skudt til vægs i nu Tage kontakter 
lægerne på sygehuset om at indbetale 
såfremt de spiller i nu. 

Torvedage   Status 
Lodder / Bolsjer eller hæfte Kenneth har 
opgaven om at finde ideen. Så vi 
afventer inden der tages stilling. 

Der var en snak om effekten af 
torvedage da Bent og Michael mente 
det var lidt tamt at stå med næsten 
ingen ting. 

Markedsføring fremadrettet  
Samt at bruge Viborg Mail ud af til. 

 Mange bolte i luften Kenneth fik til 
opgave at komme med gode ideer samt 
udførsel af samme. 

EVENTUELT    
Steen  Fitnesscenter og tilbuddet for 

medlemmer. 
Bent  
Brev som omhandler, hvad det er og 
hvad man skal. 

Den nye betalingsmetode. 
Bent frygter at mange løber skrigende 
bort. men ingen skal føle sig, dårlig 
behandlet . det tager tid at indføre 
noget nyt. Så tålmodighed skal der til. 

REFERAN TAGE JENSEN.  

Michael Olin Kenneth Olin 

Bent Madsen  Steen Christensen  
Tage Jensen  

                                                                 


