
BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 13. oktober 2010 i klublokalet 

     

Fremmødte: 

Forretningsudvalget:  Mogens, Bjarne og Marianne  

Håndboldudvalget:  Ingen mødt 

Fodboldudvalget:  Carsten 

Gymnastikudvalget:  Christina 

Motionsudvalget:  Jens 

Støtteforeningen:  Ingen 

   

1: Godkendelse af referat: 

Referat godkendt. 

 

2: Siden sidst:  

Bandereklamer: Der er lavet bandereklamer i Ranum fra Sobo, Midtfjord sparekasse, 

Intersport og Brugsen. 

Energi Nord: Der tages fat om det til efteråret. Olaf er primos motor. 

Hjemmeside: Brug vores nye hjemmeside. Det er kun fantasien som sætter grænser for 

hvad der skal med derpå. Send venligst det I gerne vil ha med til enten Susanne eller 

undertegnede: 

Susannes email: susannekristine@gmail.com 

Jubilæumsfesten: Springhold i stedet for ropeskipping.  Fredag åbent hus. 

Lørdag: Fodboldturnering mellem 3 hold. Håndbolden sørger for at få en stor kamp hertil 

fredag aften. 

Lørdag aften inviteres sponsorer med en ledsager. Vi giver maden og så må de selv sørge 

for drikkevarer.  

Klublokalet: Intet nyt 

Multibanen: Skulle være færdig.  

Motionscenter: Intet nyt  

OK:Nr. til støtte i Overlade er 559595 og i Ranum er nr. 559602. 

Ikke modtaget noget fra Ranum brugs endnu. 

Overlade Stadion: Der skal kikkes på timeforbrug for rengøring af klubhus…. 

Petanquebanen:  Måske en person med til bestyrelsesmøderne. 

Ranum Multikulturhal: Nyt tag på den lille hal. Kommunen betaler 500.000 og hallen skal 

selv skaffe 500.000 kr.  

Sponsorer: Der er tegnet ny sponsorat med brugsen i Overlade, Sobo og M.Nielsen. 

Afventer Salling plads. Der kommer måske en ny fra Overlade. 

Rønbjerg Feriecenter har sagt nej men vi kan få billetter til vandland når vi skal give 

præmier m.v. Efterfølgende er M. Nielsen gået konkurs så det bliver nok ikke til noget.  

Støtteforeningen: Intet nyt. 

 

Olaf er holdt p.g.a. helbredsmæssige årsager. Men vil gerne hjælpe lidt til i det omfang han 

kan klare det.  

mailto:susannekristine@gmail.com


BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 13. oktober 2010 i klublokalet 
Vi har fået en indbydelse om rundvisning på Nordkraft den 27. oktober. Det kan deltage 1 

person fra IK Vest. 

 

3: Nyt fra udvalgene: 

Fodboldudvalget: 

Der startes op indendørs i uge 43. Der er mange hold og der ønskes en hjælpetræner til 

pigerne. Der er så mange at Sten ikke selv kan klare at træne dem alle. 

Serie 6 forbliver i serie 6.  

Pigerne er der både: U13, U-15 og et U-18 på vej. Hos drengene er er U7- og U-9 som Jan 

Nielsen træner, U9 og U11 i Ranum med Jens Martin som træner og U-11 af Peter Stistrup. 

For at være sikker på at tøjet trykkes med de rigtige logoer tager Gitte kontakt til 

Intersport om at vi har fået ny hjemmesideadresse.  

Regnskab pr.: 

Restancer pr. d.d.:   

 

Håndboldudvalget: 

Håndbold godt i gang. Mange nye spillere.  Der trækkes meget på de samme trænere.  

Der er 18-20 herrer til træning.  

Tivolicup gik godt. Finaleplads til U-14 drenge.  

Karl Erik fortsætter som dommer et år mere og det er godt for ikvest. Skal gerne ha lidt 

flere dommere i klubregi. 

Regnskab pr.: 

Restancer pr. d.d.:     

 

Gymnastik: 

Der er startet op i uge 37.  

Der er 2 spinninghold og der er ca. 50 personer til zumba.  

Speed spring har ca. 20 personer, så alle hold kører. Ropeskipping faldt til jorden. 

Der er en uddannet zumbainstruktør, Jane Nørkær. Der er snak om et børnezumba hold 

efter jul.  

Regnskab pr.:  

Restancer pr. d.d.:   

 

 

 

 

Volleybold: 

Stand by til næste år.  

Regnskab pr.: 

Restancer pr. d.d.:  

 

Motion: 

Går godt. Der er lavet inventarliste.  



BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 13. oktober 2010 i klublokalet 
Regnskab pr.: 

Restancer pr. d.d.: 

 

4: Støtteforeningen: 

HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE……  

 

5: Regnskab i øvrigt: 

Indestående pr. d.d. den 10.10.2010: 235.000,00 kr. ca. 

 

6: Nyt fra byfesterne i Overlade, Ranum og Jubilæumsfest i IK Vest  

Overlade:  

Ranum: Der er ikke kommet et regnskab fra byfesten 

Der gives en underskudsgaranti på 5000 kr. og der skal foreligge et regnskab for festen.  

Jubilæumsfest: Musik og hal er bestilt. Følg med på vores hjemmeside og på facebook. 

 

7: Indkomne forslag 

 

8: Eventuelt 

Ingenting fra Connie 

 

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER DEN 8. DECEMBER  2010. HVOR DER SERVERES GLØG 

OG ÆBLESKIVER. MØD OP SÅ VI KAN ØNSKE HINANDEN EN GO JUL. 

 

 

 

 

Marianne 

19.08.10 

 

Det med rødt er noget der skal eller skulle gøres…..tjek om det er ordnet. 

 

 

 

 

 

 



BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 13. oktober 2010 i klublokalet 

TIL OPSLAGSTAVLEN 
 

 MØDEKALENDER  FOR  I K VEST 

DATO  

  

  

  

  

08.12.10 Juleafslutning i klublokalet – gløgg og æbleskiver 

04.02.11 Arr. for bestyrelsesmedlemmer m/ægtefæller 

 Bestyrelsesmøde i klublokalet    

16.02.11 Generalforsamling i klublokalet  

02.04.11 40 års jubilæumsfest i Ranum Multikulturhal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


