
BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 10. maj 2012 i klublokalet 

     

Fremmødte: 

Forretningsudvalget:  Mogens, Joan og Marianne  

Håndboldudvalget:  Dorthe, Marianne og Anita 

Fodboldudvalget:  Jens Martin og Winnie 

Gymnastikudvalget:  Mette 

Motionsudvalget:  Anders 

Støtteforeningen:  Ingen  

Floorballudvalget:  Ingen – meldt afbud 

   

1: Godkendelse af referat: 

Referat godkendt. Mogens ønskede tillykke på vegne af ikvest til de personer som havde 

fået 10-års og 25-års nåle. 

 

2: Siden sidst:  

Energi Nord:  Kører men der er plads til flere. Mogens delte lidt materiale ud som der kan 

bruges når der er arrangementer.  

Hjemmeside: Brug vores nye hjemmeside. Er der eventuelt en der vil hjælpe Susanne med 

at lægge noget ind på siden. Det er ved at være et omfangsrigt projekt og det er super 

godt at der er noget til siden. Siden er rigtig godt besøgt. 

Susannes email: susannekristine@gmail.com 

Der blev efterlyst lidt flere billeder fra hvert udvalg, idet Susanne vil prøve at lave en ny 

forside med flere billeder foroven. Der påtænkes at få vores sponsorer på forsiden, men vi 

skal lige ha fundet en måde så de ikke fylder for meget…måske i et rullende felt. Vi talte 

om hvis ikke Susanne kunne få det til at virke måtte vi evt. betale os fra det og få det 

lavet da det jo helt sikkert vil være et blikfang når det ruller hele tiden. Men derudover er 

der mellem 150-200 besøg på vores hjemmeside om ugen lige p.t. Det må siges at være ret 

godt…..måske folk har fundet ud af at der står mange ting der på og også de ting de leder 

efter…. 

Depotrum:Der er sat nøgleskab op. Men mangler stadig i klublokale. 

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

Overlade Stadion og klubhus: Joan tager tjansen i år med opsyn af klubhus. Toiletterne 

er skiftet og der søges om et tilskud dertil hos overlade byfest. Det er de indforstået med 

og hvis byfesten giver overskud vil det være en mulighed.  

Sponsorer: Bandereklamer i Ranum koster 750 kr. og i Overlade 500 kr.  

Ranum skole: I K vest har modtaget et brev angående en multibane på skolen. Vi kan ikke 

spytte penge i sådan et arrangement og har også en selv. Jens Martin vil tjekke det 

yderligere. 

Sommerfest:  I K Vest plejer at holde et sommerarrangement i juni. Det er droppet og vi 

støtter i stedet op om fodboldafdelingens afslutning som er på samme tid. Sidste år var 

der ikke mange tilmeldt, men måske vi kan tage det op igen på et senere tidspunkt.  

mailto:susannekristine@gmail.com


BESTYRELSESMØDE   I   I K VEST 

Den, 10. maj 2012 i klublokalet 
Åben halarrangement: Der påtænkes at lave et åben halarrangement som det der der 

tidligere har været afholdt i hallen hvor ejendomsmæglere har været tilstede også.  Der 

forsøges at sætte dato på arrangementet og det er enten den 22. eller 29. september. Det 

kunne måske arrangeres et foredrag også omkring foreningsløse unge og derudover vil der 

være forskellige arrangementer i hallen den dag.  

Ranum Multifest: Man vil gerne have et par stykker fra foreningen til at hjælpe.  

  

3: Nyt fra udvalgene: 

Fodboldudvalget: 

Der er indkøbt et sæt nyt tøj og nye bolde.  

Der kommer måske et grandoldboyshold på  7 mand. Fandt ikke ud af om de var for gamle 

til oldboys eller det bare var fordi der var for mange til det andet hold..  

Der er Vildbjergcup og der er meldt flere hold til.  

Banen i Ranum har vand. Jens Martin kontakter kommunen om det vil være muligt at 

nedlægge nogen drænrør. Det er galt hver gang der kommer meget vand.  

Der bliver ingen seniorafdeling i år og handicapfodbolden er også stoppet.  

Der kommer kontingentlister inden længe. 

Regnskab pr. 01.05.12 Underskud på kr. 54.827,01. (der er ikke overført overskud fra 

sidste år endnu) 

Restancer pr. d.d.: 12.725,00 for både indendørs og udendørs.  

 

Håndboldudvalget: 

Temmelig stille p.t.  

Håndboldskolen er næsten på plads. Det blev bestemt at man handler lokalt også selv om 

man måske kunne ha fået sponseret frugt til alle dage.  

Der er fundet trænere til næste år. 

Der er tivolicup i september og ikvest deltager også i år.  

Håndboldudvalget har fået tilbud om at sælge nogle kalendere som sælges for 50 kr. pr. 

stk. og ikvest får 20 kr. pr. solgte eksemplar.  

Aalborg DH har haft forespørgsel om vi kunne bidrage lidt til ”mødekassen” men der er 

meldt tilbage at det har vi ikke mulighed for. Vi er dog stadig samarbejdsklub.   

Håndbold vender lige tilbage med en dato hvor hovedforeningen kommer på besøg. 

Regnskab pr. 01.05.12: Underskud på kr. 33.146,41. (der er ikke overført underskud fra 

sidste år endnu) 

Restancer pr. d.d.:  kr. 7.805,00 

  

Gymnastik: 

Der er startet et løbehold og det er godt besøgt.  

Stor tilslutning til sommergymnastik som Rasmus Tarp er træner på. Han har også stået 

for arrangementet ”Natten er vor egen”.  

Der er styr på alle trænere og hold til næste sæson. Der kommer formentlig nye hold op at 

stå og programmet for næste sæson er næsten klar.  
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Regnskab pr. 01.05.12 Underskud på kr. 35.833,93 (der er ikke overført underskud fra 

sidste år endnu) 

Restancer pr. d.d.:  kr. 4.150,00  HUSK LIGE AT FÅ KIKKET PÅ DEN……. 

 

Basket: 

Der er ca. 20 spillere som spiller basket og som Michael står for. Det går godt.  

Regnskab pr. 01.05.12: Overskud på 7.139,00 

Restancer pr. d.d.: 600 kr. 

 

Motion: 

Der er blevet malet i motionsrummet og man er ret godt tilfreds med resultatet.  

Ellers kører det ret godt…der kommer nye medlemmer til hele tiden. 

Regnskab pr. 01.05.12  Underskud på kr. 3.797,62 (der er ikke overført overskud fra sidste 

år endnu) 

Restancer pr. d.d.: kr. 0 

 

Floorball: 

Banderne er kommet og er taget i brug.   

Klar til turnering i 3. division med 16 spillere. 

Man skal ud i en pokalturnering sidst i august…Det er vist helt givet at det er sidste kamp i 

pokalturneringen for man skal møde et hold der rangerer i toppen af de bedste turneringer, 

men vi kan vel overraske……. .  

Regnskab pr. 01.05.12 Underskud på kr. 12.909,00 (der er ikke overført underskud fra 

sidste år) 

Restancer pr. d.d.: 1.900,00 kr. 

 

4: Støtteforeningen: 

HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE……  

I K vest påtænker at afholde et arrangement i Overlade pinselørdag den 26. maj fra 10-12, 

hvor vi serverer vafler og kaffe. Vi kan godt bruge et par stykker til at hjælpe. Når 

støtteforeningen har lukket serverer ikvest biksemad bagefter for de hjælpere der er 

tilstede.  

 

5: Regnskab i øvrigt:. 

Indestående pr. 01.05.12: kr. 13.921,43.   

 

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

Overlade: Byfesten 2012 er klar og løber af staben i denne weekend. 

Ranum:    

 

7: Indkomne forslag 

ingen 
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8: Eventuelt 

Hovedbestyrelsen  kommer på besøg i alle udvalg her i løbet af 2012. Vi starter ud 

med håndboldafdelingen. Husk at melde ud med en dato I kan.   

 

Mogens tager kontakt til Dan parc i Rønbjerg angående tilbud omkring afslutninger 

eksempelvis…. 

 

Marianne 

17.05.12 

 

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

 MØDEKALENDER  FOR  I K VEST 

DATO 2012 

 Alle møder er kl. 19 hvis ikke andet er aftalt. 

18.06.12 Bestyrelsesmøde i klublokalet 

20.08.12 Bestyrelsesmøde i klublokalet 

Sep.. Åben halarrangement…tidspunkt kommer senere 

24.10.12 Bestyrelsesmøde i klublokalet 

06.12.12 Bestyrelsesmøde i klublokalet…gløg og 

æbleskiver 

18.01.12 Arrangement for bestyrelsesmedlemmer med 

ægtefæller……kommer senere 

 2013 

Januar 

2013 

Generalforsamling i motionsudvalget 

11.02.13 Generalforsamling i klublokalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


