
Bestyrelsesmøde i IK Vest 26. maj 2010 

Fremmødte: 

Forretningsudvalget:   Mogens, Olaf og Marianne 

Håndboldudvalget:        Dorte, Dorthe og Gitte 

Fodboldudvalget:          Carsten og Jens Martin 

Gymnastikudvalget:      Ingen 

Motionsudvalget:         Anders 

Støtteforeningen:       Ingen 

1: Godkendelse af referat: 

Referat godkendt. 

2: Siden sidst: 

OK: 

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

Ok arrangement i Overlade den 9. juli og Mogens og Olaf tager tjansen. 

Overlade Stadion: Der har henvendt sig en person, Gudrun Christensen, som gerne vil passe 

klubhuset. Prisen for det er 4.850 kr. for sæsonen i år. Mogens laver kontrakt med hende. 

Petanquebanen:  Måske en person med til bestyrelsesmøderne. 

Clara Eliassen står for Petanque. 

Ranum Multikulturhal: Der er kommet et nyt tilbud på multibanen og der startes op hurtigst 

muligt. Der rejses lysmaster her i uge 21. 

Der er en hjertestarter i hallen nu. Foreløbig ligger den inde på en hylde på Connies kontor men den 

skal placeres i et skab i hallen så alle kan finde den. Der arbejdes med et kursus i at bruge den til 

efteråret når hallen rigtig starter op igen. 

Bandereklamer: Bjarne tager sig vist af det i samarbejde med Olaf. 

Motionscenter: Anders forespurgte omkring Koda. Vi blev enige om at Anders tager kontakt til 

Koda og får motionscenteret meldt ind dertil. Mogens snakkede lidt om at i bladet Udspil står der 

noget omkring Koda. 



Hjemmeside: Der arbejdes stadig på ny hjemmeside. Der var lidt snak frem og tilbage omkring 

hvad er skulle på en sådan hjemmeside. Motionsudvalget finder ud af om hvem der skal stå som 

kontaktperson. Og Der skal være en mailadresse som folk med mail kan komme i kontakt med 

motionscenteret. Hvis der allerede er ønsker nu må de gerne sendes til Marianne på 

ikvest@gmail.com  som sørger for de bliver omsat til hjemmesiden. Det er Susanne Jensen som er 

primosmotor for den. 

Marianne laver et skema om hvad hver enkelt person vil ha med på hjemmesiden og det sendes til 

alle pr. mail. 

Åbent hus: Det var en succes med åbent hus arrangement i Ranum og der arbejders på at det måske 

gentages næste år. Det forlyder at der er skrevet et par slutsedler i forbindelse med arrangementet. 

Støtteforeningen: IK vest har stået ved loppen den 29. maj. Else, Mogens og Marianne bagte vafler 

og lavede kaffe. Der var is til børnene. Der var stor rykind og der blev forarbejdet vafler af 8 ltr. 

Dej…en god dag som afsluttedes med biksemad og spejlæg…og det blev indtaget i Line og Brian´s 

jagtresidens J 

Iben Trolle, Engtoften 6, Ranum er det nye medlem i fodboldudvalget men der mangler stadig en 

mere. SÅ KENDER DU NOGEN SOM………… 

3: Nyt fra udvalgene: 

Fodboldudvalget: 

Ranum kører stille og roligt. Håber på lidt flere hold. Der arbejdes på et pigehold som Sten Poulsen 

skal træne. Der er trænermøde mandag den 31. maj. Der er styr på trænerne til efteråret. 

Vildbjergcup er ved at være på plads. 

Håndboldudvalget: 

De fleste trænere er på plads. Seniortræner bliver Mikkel Jensen. Der har været møde med herrerne 

og der forventes 3 herrehold til vinter. 

Et udepigehold skal til Nordjyske Mesterskaber. 

12.-13. juli skal der et hold til Tyskland. 

Tivolicup er lige om hjørnet og ved at være på plads. 

Der skal nok uddannes en dommer i I K Vest. Karl Erik stopper som dommer og så har I kvest 

ingen tilknyttet klubben og det indebærer at man kan risikere selv at skulle dømme en masse 

kampe. 

Mathilde Nielsen er udtaget til U-16 holdet i Aalborg DH. Det indebærer at Mathilde har 

spillet den sidste kamp for I K VEest. Men vi er stolte af at kunne ”fodre” Aalborg DH med 

en spiller fra I K VEST. Tillykke til Mathilde. 

mailto:ikvest@gmail.com


Gymnastik: 

Der var ikke mødt nogen så vi er ikke helt klar over om de er gået på sommerferie.. J 

Volleybold: 

Er sluttet og hvis ikke der møder flere næste sæson holdes der måske en pause indtil folk for 

interesse 

Motion: 

Der er købt et løbebånd mere og der er stadig god plads i rummet efter at der er omrokeret lidt på 

maskinerne. 

Der arbejdes på klargøring af kontingent med rabat fra den 15. august. Årskontingentet er fremover 

1200 kr.. hvis man betaler for et år. Hvis ikke er det stadig 750 kr. pr. halve år.   

4: Støtteforeningen: 

HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE…… 

5: Regnskab i øvrigt: 

Indestående pr. 09.04.10: 128.428,78 kr. 

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

Overlade: Festen er overstået og man er ganske tilfreds selv om resultatet endnu ikke er opgjort. 

Ranum: Byfesten i Ranum er fastsat til 28. – 29. august. Og er så småt ved at være sat på skinner. 

Der arbejdes på børnedyrskue, kræmmermarked og fællesspisning. 

Man søger en til at stå for gadefodbold. Tilmelding og turneringsplan for spilleaften. Man efterlyser 

også en instruktør til klatrevægen lørdag og søndag. 

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

Jubilæumsfest: Der holdes møde efter sommerferien. Men musikken og hallen er bestilt. To meget 

vigtige ingredienser til en god fest. 

Vi regner med at reklamere for festen på facebook så håber vi at budskabet når ud til flere end lige 

vore egne medlemmer men også til gamle medlemmer. 

7: Indkomne forslag 

Vi har modtaget et tilbud fra Energi nord om at at købe foreningsel og støtte idrætsforeningen. Olaf 

har sagt ja til at stå for projektet i Ranum. Man regner med at gå en tur i byen og stemme 

dørklokker og så kan fold melde til med det samme. 



Der var lidt problemer med at få strømmen til at holde hele byfesten i Overlade. Så byfesten i 

Overlade har givet tilsagn om at give et bidrag til hjælp for at få sat en ekstra fase op så der kan 

være flere ting koblet sammen. Mogens finder et tilbud. 

8: Eventuelt 

Der er indkøbt rullegardiner til vores klublokale. Solen står lidt lavt ind og det kan være lidt træls 

når der er møder. 

Der er indkøbt kopipapir. Så hvis I kører ud på Jeres egen printer derhjemme så tager I bare papir i 

rummet.   

HUSK AT DER ER GRILLAFTEN DEN  16. JUNI VED KLUBLOKALET I RANUM FOR 

ALLE MED ÆGTEFÆLLER OG BØRN…….. 

SE VEDHÆFTET OPSLAG. 

HVIS DER ER NOGEN I JERES UDVALG SOM IKKE ER PÅ MAILLISTEN……TJEK 

SELV….SÅ GIV LIGE PERSONERNE DETTE BUDSKAB SÅ DE OGSÅ KAN VÆRE MED…. 

Marianne 

29.05.10 

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

   

TIL OPSLAGSTAVLEN 

  

  MØDEKALENDER  FOR  I K VEST 

DATO   

    

16.06.10 Grill aften ved klublokalet 

17.08.10 Bestyrelsesmøde kl. 19 i klublokalet 

13.10.10 Bestyrelsesmøde kl. 19 i klublokalet 

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 

 


