
 

 

Skriftlig beretning 2022. 

Repræsentantskabet den. 23 november kl. 18.30. 

31 /10 2021 Landsdelsnord møde i Viborg.  

Mødet var fra starten positiv, fra alle sider, men så hørte det også op efter at de to 

formandskandidater, leverede et oplæg om hvad de ville arbejde med. 

De ville arbejde for det samme koncept, så der var ingen synlige forskelle at spore. 

Nuværende formand har siddet i 20 år, og har mest erfaring, udfordreren har været 

med i styrelsen samt nogle udvalg, og blev valgt som Næstformand ved sidste 

repræsentantskab, og her kunne vi ikke forstå den melding, hvor hun fortalt at 

formanden godt kunne bruge under halvdelen af den tid som han har til rådighed. 

Og her tabte hun omgående opbakningen fra Viborg. Vi blev enige om at nuværende 

formand var den bedste løsning.  Steen – Mikael – Dagny – Tage møder op til 

repræsentantskabsmødet 13 -14 november 2021. 

  

3/11 Bestyrelsesmøde billardlokalerne.  

Der var lagt op til et anderledes bestyrelsesmøde, Anders fra Danlyx ville være med 

en kollektion, af rekvisitter som vi kunne kikke på, men blev forhindret på grund af 

sygdom i familien. 

Vi gennemgik repræsentantskabet, som er den 24. november, med de 

repræsentanter der har stemmeret i forhold til vedtægterne. 

Ved konstitueringen, efter repræsentantskabet, vil der komme to nye ind i 

forretningsudvalget. Næstformand, samt et bestyrelsesmedlem.  Orla ønsker ikke 

genvalg Bent ønskede heller ikke genvalg til forretningsudvalget. (På efterfølgende 

møde den 20/1 2022 se ændring i referatet grundet misforståelse, blev Bent 

Madsen Genvalgt til Forretningsudvalget.) 

Evaluering af bestyrelsen, vi omtalte alle de nye tiltag som vi har gang i Floorball – 

Padel – Esport – samt andre relaterede samarbejde, former.  Men tilsyneladende var 



der ikke nogen i bestyrelsen som, havde noget at indvende, i at det gik stærkt, og 

der bliver mere af det. 

Events møde på Liseborg:  4. januar 2022  

Deltager: Brian- Maja – Mette- Keld -Steen -Tage. 

Første projekt var Tæl skridt, den 24. januar kl. 15.30. her er det Maja og Mette der 

sørger for det praktiske i at få kontaktet evt. – interesserede deltager. 

Samt at kontakte Mona   for at arrangerer ture på henholdsvis 2 ½ - og 5 km ruter. 

Herefter vil der blive lavet event i løbet af året med afsluttende stævne ca. oktober. 

Forslag: Padel – floorball -   og noget tilegnet kvindeløb mm. Det vi skal have med 

det at gøre er at finde folk at hjælpe. 

Der vil også være mulighed, i at virksomhederne kan leje banderne i periode til 

træning mm så skal vi flytte den fra sted, er det ikke muligt bliver det på Liseborg i 

den nye mellemgang som er ved de to haller.  

Padel events 12 januar 2022 

 Fra 9 – 12 var der kaffe og rundstykker og fra 18-21.00 var der varme pølser og 

drikkevare, banerne var ikke ledig en eneste gang, hjælpere var på plads, enkelte af 

os var også ved at spille duble. Nye medlemmer kunne vi registrere så det er ikke 

sidste gang vi prøver det. 

Første bestyrelsesmøde 20 /1 2022 

Her er det vi siger tak til alle de frivillige, 22 kunne vi sige tak til, men kun 18 kunne 

deltage nogle var blevet smittet med Omikron, og det er fint man selv melder ud så 

der ikke opstår tvivl.  Vi startede med en dagsorden hvor der skulle vælges en ny 

formand efter Orla Østergaard som ikke ønskede genvalg hvorimod Bent Madsen 

blev genvalgt for en ny periode. Der var ikke egentlige ønsker fra tilhørerne, så vi har 

den opfattelse at Bestyrelsen gør det udmærket. vi sætter en bremser på nu og vil 

have de aktiviteter der halter op at køre.  Der blev oplyst at medlemstallet har 

overskredet 1868 hvor der var 3336 medlemmer i mod nu 4026 som er stigende. 

Det skal nævnes at det er kollega motion som får tallet til at stige.  

Tæl Skridt Kampagne 4 januar 2022 



Der var mødt 24 personer op til en gåtur i det smukke vejr. Der vil også i fremtiden 

bliver lavet gåture, og Mona skal komme med et udspil om hvilken dag det så skal 

være. Inden gåturen var der Kaffe og brød til deltagerne, og lidt baggrundsviden i 

forhold til Tæl skridt kampagnen.  5 fra bestyrelsen var til stede for at vise flaget og 

gå til hånde. 

Kollega Sport / Senior Gaming 25 /1 - 26/1 2022 

Begge dage blev aflyst på grund af for få deltagere. Vi har stadig to muligheder hvor 

kollega Esport er den 9. februar og Senior Gaming også er 9 februar. så ser vi om der 

kommer tilmelding. mangler lige lidt opbakning fra SIK.  

 

Forretningsudvalget 9 februar 2022 

Jubilæumsudvalget: Michael – Dagny – Aase – Bent. udvalget fik til opgave at 

komme med et oplæg til 2025 - evt. et budget. 

It- i fremtiden hvis der bliver behov for at købe it udstyr til bestyrelsesmedlemmer 

fremover skal det være Viborg familie -og Firmaidræt ejendom i 3 år efter købet. 

Efter de tre år er det til ejendom. 

Telefongodtgørelse til Bestyrelsesmedlemmer. Sløjfes så ingen får udbetalt mere.  

Uniform til holdleder / repræsentanter til arrangementer tages op den 15. marts 

hvor alle bestyrelsesmedlemmerne / Undervisere er til stede. Og Anders fra Danlyx 

kommer og viser det frem. 

Frivillighedsambassadører Michael / dagny   tager på kursus sammen kommer med 

datoer når de har læst det igennem.  

Bowlinghallens Repræsentanter, er fra 9 Februar Michael – Dagny – Tage. 

National pen der indkøbes flere når de andre er opbrugt. 

Vi deltager ikke i seniorfolkemødet på Sønæs vi mener ikke det giver noget fra sig, 

og 1500 kr. er dyrt set med vores briller. 

Ved udsending af erhvervsmail er det formanden der foretager det for eftertiden. 

Åben hus arrangement starter vi med Billard / Dart samme dag 3 timer formiddag 3 

timer aften.  



AM / Motionsuge 41-43 første møde den 17. marts 2022 formanden deltager 

sammen med Maja og Brian York. 

Vores telt 3x3 meter laves ikke om vi bruger den som den er, den skal hentes ved 

Orla Østergaard og ud Til Bent Madsen. 

Reklameskilte er på plads og bliver sat op. 

Tæppefliser ved dartskiver bevilges, og Gunnar kontakter tæppefirmaet for at få det 

lagt ned. 

It- Udstyr til Gunnar bliver købt ind af Steen, da nogle møder skal foretages virtuel. 

 

Bestyrelsesmøde 15 marts 2022 

Besøg af Danlyx Anders Petersen. der var inviteret underviserne i de aktiviteter vi 

har på programmet, men godt de ikke kom da der kun var tøj på programmet, som 

de alligevel ikke får del i. ny trøjer med logo og navn. 

Havde ny flyers med, til det åbne hus arrangement, det omhandlede ligeledes om 

den med boblerne hvor der var fejl i, men er revideret siden, ingen skal deles ud før 

vi ser effekten af dem der er uddelt. 

To nye repræsentanter, til repræsentantskabet i bowling Dagny og Michael. 

Foredraget med Ann Grete Nørgaard, er flyttet til den 31. marts. 

Motionsuge 41 første møde 17 marts formanden deltager. 

Seniorfolkemødet vi deltager ikke i år, for besværligt. 

Jubilæum 2025 udvalgets, ideer dagen er fundet, man undersøger forskellige 

muligheder hvor skal det være tinghallen – Liseborg der holdes møder indtil man har 

fundet modellen. 

IT-udstyr foreningen ejendom i tre år for nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Forretningsudvalget 19 APRIL  2022 

Forretningsudvalget :var samlet da Brian York og Maja kom til mødet hvor vi kun 

behandlede Strategien 2023 da formanden skulle til Nyborgstrand til 

formandsmøde. 



 

Bestyrelsesmøde 10 Maj 2022 

Mange punkter var med på sidste møde inden sommerferien. 

• Vedtægtsændring repræsentantskabet 2022 

• A-hoc udvalg   sammensætning    Markedsføring Aktivitetsudvalg festudvalg 

• Facebookoperatør   Kenneth    

• Torvedage Gunnar 

• Betalingssystem  

• Det var de væsentlige punkter mere uddybende i referatet fra mødet. 

 

Firmaidræt Open i Aarhus 11 /6 2022 

 

Vi var 5 til arrangementet, hvor de 4 Steen -Birgit – Mona – Gunnar var til Dart på 

Aarhus Firmasport, og Tage Var stævneansvarlig ved Bowling i Viby. 

Senere var der fest om aftenen, med Spisning hvor dem fra dart deltog. Tage skulle 

videre til Løgstør. forventer at kunne trække arrangementet til Viborg men det skal 

vi så i forhandling om. Senere på året. 

Møde i Viborg 16 juni med Dania. 

Brian York- Tage Jensen - Kenneth Olin sidst nævnte var blevet syg. 

Mødet var positivt fordi at, vores forening kommer med i deres projektorientering, 

således at de går i dybden med medierne, for at se om vi skriver forkert, således at 

budskabet ikke kommer ud til dem, vi regner med. 

Både Facebook & hjemmeside vi lægger det selv op det de kommer med, og vi skal 

mødes igen hurtigst muligt.  Senere er der mulighed for at købe timer for en 

studiemedarbejder. / elev. 

Fodboldopstart. 

4-5 gange har vi ny mødt op på Liseborg, talt med de interesserede, efterfølgende 

har jeg forsøgt at kontakte et firma tilknyttet et kontor ud på Appel, men som det 

vidste sig at være falsk navn og tlf. nummer Firmaet fandtes men ikke personen. det 

er selvfølgeligt mange resurser at bruge, på at starte en aktivitet op som har ligget 



stille de sidste 15 år. Et hold fra Skive var også interesseret, men da det kom til 

realitet og markedsføringen var på plads var der nogle der fik kolde fødder. 

22 mand var der stillet i udsigt, men ingen har taget det seriøst op, og den gratis 

spilletid er for længst overskredet. 

Dart 

Nyt Udstyr, er indkøbt og stillet op mangler kun at få tilpasset internettet til at 

fungerer online.  

 

Kortbetalinger vi Hjemmesiden, 

Opstillingerne med kort Via Hjemmesiden er startet, ikke uden problemer da det 

ikke helt virker efter hensigten midt ID er det store problem lige nu men, vi dog 

stadig den gamle metode via faktura at ty til indtil følgesygdommene er fundet og 

bragt i orden. 

Konklusion over året. Lidt surt opstød. 

Det er lidt deprimerende, når vi aftaler først på året at der vil være aktiviteter i uge 

41 som der har været det de sidste 4 år. Og at alle ved det, men alligevel har jeg 

utroligt svært ved at kunne samle hjælpere til det meste den 7. oktober ja der er vi 

fuldtalligt det er så fint. Men at alle også ved det er motionsugen hvor andet kan 

ske. Kan efterhånden ikke komme bag på nogen. 

Dem der går på arbejde, er undskyldt det skal passes, det her er frivilligt arbejde, og 

selvfølgeligt skal der være plads til at andet kan komme i vejen, bare så man ved det 

hænger det bare på dem der er tilbage. Motionsugen uge 41 alt fungerede lige fra 

start til slut. udfordringen er at vi ikke kan få hjælpere til udskiftning. det er virkeligt 

hårdt at være på benene hele dagen, og derefter skal være til stede ved afviklingen 

af ens egen aktivitet. 

Så efter repræsentantskabet 2022 – vil den valgt bestyrelse forhåbentligt, ændre på 

det fremover.  

Bestyrelsesmøde 18 oktober 2022. 

Bestyrelsesmødet, var mere en orientering om løs og fast fra vi havde opstart af 

aktiviteterne. Nogle med fremgang andre med nedgang som vi egentligt havde 

beregnet på.   



Firmaidræt open 2023 Billard og Bowling, den nye bestyrelse fik overdraget til den 

videre behandling og overdragelse.  

Nogle af punkterne er også overdraget til den nye bestyrelse, med hensigt i at skulle 

behandle sagerne. 

Anføreuddannelse er det nye skud på stammen som også ska afvikles i 2023. 

Repræsentantskabet 23 november, bliver et valg hvor der skal vælges ny formand, 

da Tage Jensen ikke ønskede genvalg af personlige grunde. 

Orla Østergaard som har været med i mange år, modtager heller ikke genvalg. 

Så der ska 2 nye ind. det gør ikke noget at få nye folk på banen nye tanker og ideer 

skal afprøves.  

 

Tage Jensen  

 

 

 

 


