BS møde 21.04.2020 tilstede: Knud, Martin, Roy, Henrik, Claus og Susanne, afholdes i haven hos Knud
Ang. COVID-19
Generelt skal der fremsendes et forslag til kommunen ang. Vagter tildelt til kunsten. Pt. Står der vagter på
engen, men ingen på kunsten.
Forslag til kommunen; at der stilles op med vagt – og at kunsten åbnes op, under styrede forhold. Der
findes mange børn som har behov for at komme ud og sparke til en bold. Claus har i forvejen en aftale med
Torben fra kommunen i morgen, og vil i den forbindelse forhøre sig om ovenstående.
Vi kommer i VIF til at følge de retningslinjer som vil komme fra sundhedsstyrelsen og DBU.
Det sættes på hjemmesiden og FB at fodbold desværre fortsat ikke hører til de idrætsgrene som må åbne.

Hvis der bliver en ydereligere udskydelse efter d. 10.maj, vil vi forsøge med at ligge aktiviteter op på
hjemmeside og FB til vores medlemmer.
Vi fortsætter med at informere løbende på FB og hjemmesiden.
Ang. Kontingent, vi er en frivillige forening, og hvis vi skal eksistere er det ikke en mulighed at refundere
kontingenter, vores udgifter ændre sig desværre ikke selv om klubben er tvunget til nedlukning.
Der er indhentet den støtte der kan indhentes.
Når vi åbner op til ”normal” aktivitet, har vi lavet en aftale med en hygiejnesygeplejerske som vil komme og
rådgive samt undervise personale og frivillige trænere. Mere om dette når det bliver relevant.

Afvikling af 2. div. kampe
Vi skal forholde os til om vi ønsker/kan spille kampe i 2. div. I juli mdr. Hvis der åbnes for træning 10.5 vil vi
kunne spille første kamp 23.5 – og med dette vil kampene kunne afvikles. Vi melder ind at vi ikke vil kunne
stille med bedste opstilling gr. ferie afholdelse i juli md.

Generalforsamling
Vi er opmærksomme på at dette skal afholdes så snart det er muligt.

Dato for næste BS
Forventeligt inden d. 10.5 – i forhold til hvad der måtte være af aktioner hvis det meldes som muligt med
åbning pr. maj. Forventes afholdt i haven hos Susanne.

