
 
Bestyrelsesmøde 18 oktober 2022 

Tage Jensen, Steen Kristensen, Michael Olin, Bent Madsen, Åse Madsen, Orla Østergård, Gunner Jensen, 

Niels Vindstrup, Jørgen Hald 

Afbud fra Kenneth Olin 

Dagsorden  Referat:  konklusion - Afgørelse - undersøgelse. 

 

Status for regnskab  
 

Regnskabet var ikke færdigt. 
Dorte Vestergaard skal have adgang til vores 
hjemmeside. 
Vi kan ikke nægte at modtage rede penge fra vores 
deltager 

 

                                

    

Repræsentantskab 23 november kl. 18.30, dagsorden  Valg af dirigent Brian York. 
Der skal vælges 2 fra hver aktivitet der har stemme ret. 
Vedtægt ændringer Tilføjelse. § 10-10.5 og § 11-11.5 
Bilag 1 
På valg. 
 Formand Tager Jensen ønsker ikke genvalg 



 

 Orla Østergård ønsker ikke genvalg 
Bestyrelses/m Michael Olin modtager genvalg 
Bestyrelses/m Niels Vindstrup Villig til genvalg 
Valg af revisor Mads Meldgaard Jensen. 
 
  
 
 
 

  

Uge 41 motionsuge/rådhusdysten Uge 41 først i Sct. Mathiasmarked hvor 4 hold dystede a 
5 personer. Senere i hal 4 hvor første del var kl. 10 med 
4 hold af 5 personer. 
Derefter rådhuset med uddeling af materialer og snakke 
med medarbejderne. Kl.12.30 igen i hal 4, først 5 hold til   
a 5 personer i en time, derefter 4 hold a 5 personer i en 
time, derefter til slut 4 hold. 
En dag med god stemning og hygge.  
 
 

 

Aktiviteternes opstart hvordan står det til Billard. 
Dårlig fra start, mange har meldt fra. Men elles fungerer 
det fint. 



 

Bowling. 
 Køre fint 
Badminton. 
 Er kommet rigtig godt fra start. Både badminton og 
familiebadminton. 
Kroket.  
Befinder sig godt i deres nye klubhus. De skal nu finde ud 
af om de skal være medlem af DGI, det skal de så lige 
være enig om. 
Dart. 
 6 personer er tilmeldt, der er kommet en ny mand som 
de så håber på der kommer igen. 
Svømning. 
47 til svømning .1 ny fra næste uge. 
Gymnastik. 
52 deltager, en lille tilbage gang. 
 
Bowling bestyrelse. Michael Olin og Dagny Pedersen, der 
skal vælges en ny. 
Gave kort Fodslaw. 

 

Foredraget med Ann Grethe Nørgaard 4 november 2022 kl. 16 til 20. Sted Viborg syd 
Idrætscenter. 

 



 
Kollegamotion status Udgik 

  

12 november møde i Nyborg Zonesamarbejde Steen- Gunner- Mona- Tage tager afsted. 

 

Danida samarbejde status februar/marts Kenneth 

 

Fodbold skrevet til lægerne der spiller. Status Går ikke så godt, men tages op igen til foråret. 
 
 
 
 
 
 
  

Mændenes Motionsløb 2023  
Planlægges d. 4. november 

Søndersøløbet 2023 Der uddeles gavekort 



 

75års Jubilæum Status. Festudvalget Billig 2 

Paddel turnering. Gjorde vi for lidt Sten Steen mener han har gjort hvad han kunne, der er ingen der 
spiller. (folk har ikke råd) 

Firmaidræt open Viborg bowling/billard 2023 Dagny tager sig af maden. 
 Tage tager sig af turneringen i bowling.   

Brandvedtægter i lokalet Viborg Kommunen har ansvaret 
Bilag 3 

National pen        Steen har fået papir af Tage til orientering 

 

 

Paddel investering i Stoholm udtaget  
 
 
Bowlinghallen Referat Tage 

Samarbejdet med Stoholm tennis er ophørt, grundet er at 
det ikke længer er seriøst forhandlinger, vi sætter en streg i 
sandet og ikke længer med på bølgen. 
 
 
 
Tage gav en orientering fra mødet. 
 



 

  

TV Midt vest repræsentantskab referat Tage 2026  
Tage Jensen bliver til 2026 

Business Viborg fra d.8-9-2022 Tage og Steen Det var ikke lige noget vi kunne bruge til noget. 

Fl marketings aps. Reklame magasin Steen kikker på det. 

Referent 
 

Dagny Pedersen 

  

Tage Jensen Michael Olin 

  

 

 



 
  

 

Steen Kristensen Bent Madsen 
 
 
 
 

 Åse Madsen 

   Gunner Jensen Kenneth Olin 
 

Orla Østergård Jørgen Hald 

Dagny Pedersen Niels Vindstrup 

  

  

  



 

  

 

 

     

    

     

 

                                      


