
 

 

Støt vores sponsorer – de støtter os! 

 

                
 

Nyhedsbrev – februar 2019 

 

Nyheder fra Vinding Ungdoms- & Idrætsforenings formand: 

 Generalforsamling: 

 Når dette brev udkommer, så er vi meget tæt på foreningens generalforsamling. 
 Det er vores håb at rigtigt mange vil bakke op om vores fælles forening, så derfor 
 mød op og giv jeres mening til kende. 

 Vi har som noget nyt valgt at starte med spisning, og så efterfølgende holde gene
 ralforsamling. Spisning er for alle foreningens medlemmer, men det kræver at I 
 tilmelder jer til spisning, så vi er sikre på at have mad til jer. Spisning starter klok-
 ken 18.00. Tilmelding kan ske på vores nye hjemmeside. Find feltet ”Om VUIF” i 
 øverste højre hjørne. Åbn det og tilmeld dig. Seneste tilmelding er den 15. marts. 

 Alle foreningens medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Den starter klok-
 ken 19.00 i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Vi håber at se en meget stor del af 
 foreningens medlemmer til generalforsamlingen. 

 Vi har valgt at starte med spisning og lave tilmelding til det, så vi ikke skal sidde og 
 spise aftensmad meget sent på aftenen, idet vi jo ikke ved hvornår generalforsam-
 lingen er færdig. Herudover har vi tidligere skulle gætte os frem til hvor mange vi 
 skulle bestille mad til. Derved risikerede vi at bestille for lidt eller for meget mad 
 til aftenen. 

 

 Ny kasserer: 

 Vi har fortsat en meget stor udfordring, idet vi stadig mangler at finde en person 
 der vil være kasserer i foreningen. Det er vores håb, at der dukker en kandidat op. 
 Det er absolut nødvendigt at det sker, da vi ikke kan køre foreningen uden en kas-
 serer. 

 Opgaven kræver selvfølgelig at man skal arbejde med tal, men vi har et revisions
 firma der gennemfører alle bogføringerne, så bilagene skal blot samles sammen 
 fra de forskellige udvalg, og så sendes til revisorerne. Herudover er det selvfølgelig 
 vigtigt løbende at kunne give en status. 
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 Vores budget med mere indtastes i Conventus, hvor vores regnskabssystem ligger. 
 Det er et forholdsvist simpelt system at arbejde i, så det kræver ikke det store 
 forhåndskendskab. Det kan vi hurtigt få lært dig at anvende. 

 Der vil blive en overgangsperiode, hvor Marie vores afgående kasserer vil hjælpe 
 dig med at komme i gang. Du bliver altså ikke bare kastet ind i det. 

 Du vil ikke blive overbebyrdet med at skulle deltage i en masse møder. Der er kun 
 ganske få og strukturerede møder i løbet af året. 

 Foreningen har en meget sund økonomi. Du skal således ikke kæmpe for at få 
 midlerne til at slå til. 

 Vi håber der dukker en op. Det begynder at haste. 

 

 Ny hjemmeside: 

  

 Vores nye hjemmeside har nu været i gang i cirka en måned. Der er kommet man-
 ge positive kommentarer til den. Jeg synes også den er blevet rigtigt flot og funk-
 tionel. I kan blandt andet gå ind på kalenderen, og se hvad der sker i foreningen. 
 Denne er ikke helt opdateret endnu, men vi arbejder på at få mest muligt ind her. 

 Det her er bare starten. Vi vil løbende forbedre hjemmesiden. Bare sig til, så ser vi 
 om ikke vi kan lave det I ønsker. 
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Nyheder fra Petanqueklubben 

 Mandag den 28. januar havde vi årsmøde i SKI. Dejligt, at vi i 2018 er gået fra 18 til 23 
 medlemmer. Det bevirker, ar vi arbejder på at få 4 hold a` 4 personer med i turnerin-
 gen i 2019 mod 3 hold i 2018. Hertil kommer, at der skal være afløsere til alle hold, så 
 det kan siges, at det er aktive spillere, der er medlemmer i Sørvad Petanqueklub. 
 Desuden er der en del stævner, og vi forsøger at få spillere sendt af sted til så mange 
 som muligt. I vintersæsonen spiller vi mandag formiddag fra kl. 09.30 og onsdag fra 
 kl. 14.00, så ønsker man at deltage, så bare mød op på banerne bag ved Sørvad Kul
 tur og Idrætscenter. 

 

Nyheder fra Gymnastik 

 Gymnastik udvalget inviteret til opvisning i SKI lørdag den 16 marts kl. 
 10.00 til 13.00. Hvor vores 154 gymnaster og 28 træner vil give jer en 
 kæmpe oplevelse. Vi glæder os desuden til at blive overrasket af vores 
 gæstehold. 

 

Nyheder fra Sørvad Fitness 

 Vi havde Fitness TRYDAY søndag den 27. januar 2019, som også markerede at vi hav-
 de 10 års jubilæum i Sørvad Fitness. 5 instruktører har været med fra starten, og de 
 fik gave og blomster. Vi havde en rigtig god dag, med besøgende til aktiviteter og til 
 slut havde vi et spændende foredrag, v/Jeanette Nørlund. 

 Vores hold i fitness kører fortsat, og vi har rigtig god tilslutning, men der er altid plads 
 til flere, så kontakt os, hvis du er interesseret i at få en prøvetime enten på hold eller 
 i fitness. 
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Nyheder fra Sørvad Løbet 

 Har du sat et kryds i kalenderen? Ellers gør det nu! Helt som det plejer - det er nemlig 
 dagen før Grundlovsdag det foregår. Tirsdag den 4. juni kl. 18.30 er der Sørvadløb, og 
 i år har vi 40 års jubilæum. Vi lover at komme med små gode overraskelser. Der er 
 plads til ALLE – uanset alder og fart – og vi glæder os til at se jer. Spørgsmål? Ring 20 
 26 84 37. 

 

Mange hilsner 
Vinding Ungdoms- & Idrætsforening 

 

 


