
Bestyrelsesmøde Vemmelev Boldklub – 30-03-2022 kl. 19.30 
Afholdes i Vemmelev hallens klublokale 
Dagsorden 
  
1.                         Godkendelse af dagsorden (Jimmy) 
 
2.                          Godkendelse af referat (Jimmy) 
 
3.                        Mathias har forladt bestyrelsen. Hvad nu? (Jimmy) 
               a)        Indstilling af suppleant i stedet for Mathias (Jørgen) 
4.                        Nyt trænerteam på U8. (Jimmy) 
 
5.                        Betaling af kontingent. Hvornår melder vi medlemmer ud. (Kim) 
6.                        Ny kiosk (Jørgen) 
 
7.                        Brug af cafeteria fremadrettet (Jørgen) 
 
8.                        Godkendelse konto ipa beslag (Jørgen) 
 
9.                       Anlægget – oprydning. (Kim) 
 
10.                      Nyt regnskabs program(Kim)        
               
11.                      Virk.dk fornyelse af cvr nr. (Jimmy) 
 
12.                     evt.- 
 
REFERAT 
 
 

1. dagsorden godkendt 
2. Referat fra sidste møde godkendt 
3. bestyrelsen har besluttet at fortsætte med det nuværende format. 
4. lige nu bliver der ikke gjort brug a suppleant da vi ikke vurdere der er relevante arbejdsopgaver til 

brug af suppleant også. Det bliver et fast punkt på kommende bestyrelsesmøder at vurdere 
behovet for ham.  

5. Det er blevet besluttet at er de sidste kontingenter ikke betalt senest på søndag d 2 april KL 17 
bliver de udmeldt af klubben. Casper følger op på om alle børn har betalt. 

6. Der blev snakket om to placeringer af kiosk hhv. der hvor den er nu og tættere på fodboldbanerne. 
Jørgen tager kontakt til diverse håndværkere. 

7. cafeteriet bliver fremover disponeret at Slagelse kommune, og vi kan fremadrettet ikke booke det 
til brug af lokalerne. 

8. konto godkendt. 
9. Vi afventer yderligere info fra kommunen omkring problematikker med de ”flyvende” 

skraldespande og hvad vi eller gør. Kommunen har henstillet til at vi selv tømmer vores 
skraldespande. Vi afventer videre.  



10. regnskabs program er godkendt til brug fra bestyrelsens side. Udgift ligger på ca 4000kr om året. 
11. nem id-erhverv  
12. er iværksat at Kim Holm og fungerende kasser Jacob. 
13. Evt. Unge på banerne, ved problematikker kontakter politiet.  U13 drengene har træner deres 

sidste træning, Jimmy sørger for at nøgler, kamptøj mv. bliver afleveret og skabet tømmes. 

 

Næste møde er d 6/6-2023 klokken 19.30  

God weekend. 

Jimmy Mundt 

Næstformand 

Vemmelev boldklub 


