Bestyrelsesmøde d. 20. november 2017
Løgstrup Hallen kl. 19.00

1. Meddelelser
 E-sport blev drøftet som en ny mulig aktivitet. Dorte undersøger
mulighederne for etablering af hold - evt. muligheden for at
blive en del af et pilotprojekt.
 Vi har modtaget information om projekt “Planlægning for
byudvikling i oplandsbyer”, se hele sagen på viborg.dk/oeu
sagsnr.10, dateret 15/11-17. Bestyrelsen vil i processen overveje et høringssvar
med henblik på at bevare muligheden for en evt. udvidelse af baneanlægget på
sigt.
2. Forberedelse af mødet med instruktører for spinning.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at imødekomme Spinningudvalgets
forespørgsel på løbende udskiftning/reparationer af spinningcykler. Bestyrelsen
havde derefter et møde med udvalget, og aftalen er nu, at der af Pedan
foretages et eftersyn på alle cykler inden starten af næste sæson. Vi begynder
fremadrettet at afsætte penge i regnskabet til udskiftning af cykler (1-2 stk.
årligt), såfremt der er penge til det. Hvis det ved regnskabsårets afslutning ser
ud til at lade sig gøre, kan der evt. afsættes penge allerede i dette regnskabsår
17/18. Udvalget blev samtidig opfordret til evt. at søge fonde/sponsorer eller
lave spinning-arrangementer, der kan generere et overskud til indkøb af nye
cykler.
3. Dagsorden til næste møde
Fællesmøde den 5/12-17 kl. 19.00-21.00
Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Status fra hvert enkelt udvalg
3. Sidste nyt om projekt “2-timer til fællesskabet” (v/Linda)
4. Sidste nyt om ombygningen af børnehaven
5. Lederarrangement den 20/1-18
6. Evt.
4. Lederarrangementet - indhold
Programmet for dagen og aftenen blev drøftet. Der følges op på de forskellige forslag.
5. Evt.
²  Skærpede retningslinier vedr. indkøb af klubtøj blev foreslået, for at få genskabt en
rød tråd og en ensartethed i hele klubben. Forskellige muligheder - herunder
indkøbsmuligheder blev foreslået. Der arbejdes videre med det, og i første
omgang beder vi nogle enkelte udvalgsfomænd, om muligt at møde ind til en
drøftelse herom i forbindelse med det næste bestyrelsesmøde den 8/1-18 kl.
19.00.

