Nyhedsbrev – august 2018
Nyheder fra Formanden for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
Mål:
Det er nu cirka et halvt år siden, at jeg startede som formand for Vinding Ungdomsog Idrætsforening. Det har været en spændende periode, hvor jeg har haft behov for
at finde ud af, hvordan det fungerer i foreningen. Godt nok har jeg været medlem af
foreningen i mere end 30 år, men det er noget helt andet at starte som formand. Jeg
har sat mig nogle mål med arbejdet som formand. Jeg vil gerne fremhæve følgende
mål:


Vinding Ungdoms- og Idrætsforening skal være et godt sted at være. Der skal
være plads til alle, og vi skal tage os godt af alle. Opstår der problemer, så løser vi dem på en god og hensigtsmæssig måde.



Der skal være styr på sikkerheden i foreningen. Forældrene skal være trygge
ved at sende deres børn og unge til de forskellige aktiviteter vi gennemfører.
Vi skal derfor have nogle klare bestemmelser for, hvad man skal gøre i tilfælde af forskellige typer af uheld. Det betyder at trænere og udvalgsmedlemmer dermed ved nøjagtigt, hvad de skal gøre, hvis der sker et uheld. Alle trænere skal have gennemført et førstehjælpskursus.



Vi skal fremstå som en forening, og ikke som 10 forskellige klubber.



Der skal være åbenhed om vores forskellige bestemmelser. Alle skal kunne se,
hvad foreningen står for, og hvordan den fungerer.

Hjemmeside:
Vores hjemmeside skal være ajourført, så der kun ligger relevant og aktuelt materiale
på hjemmesiden. Der vil indenfor kort tid blive indlagt en håndbog på hjemmesiden.
Denne håndbog vil indeholde alle de bestemmelser vi arbejder efter. Der vil være et
afsnit om foreningen, herunder opbygning og forskellige procedurer. Der vil være et
afsnit der omhandler alt hvad der har med sikkerhed at gøre, for eksempel forhold
ved uheld, håndtering af børneattester, fotografering og meget mere, herudover vil
vore love og vedtægter samt diverse forretningsordener være der.
Håndbogen er under opbygning, så den vil løbende blive revideret og udvidet med
nye afsnit. Målet er at vi får alt relevant materiale med. Jeg håber I alle vil tage godt
imod dette nye tiltag, og jeg håber også I vil komme med tilbagemeldinger. I må me-
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get gerne komme med forslag til rettelser eller forslag til områder der også bør medtages.

Sponsorstrategi:
I bestræbelsen på at få foreningen til at fremstå som en samlet forening, så har hovedbestyrelsen besluttet, at indsamling af sponsormidler ikke mere skal ske i de enkelte udvalg, men at det derimod skal ske samlet for foreningen. For at få dette på
plads blev der efter Hovedbestyrelsesmødet i maj nedsat et sponsorudvalg, der som
første opgave havde til opgave at lave en sponsorstrategi for Vinding Ungdoms- og
Idrætsforening med henblik på at den efterfølgende kunne blive godkendt på et Hovedbestyrelsesmøde.
Udvalget har udarbejdet en sponsorstrategi. Denne blev behandlet og godkendt på
et ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde den 2. juli. Sponsorudvalget arbejder nu
videre med alt det praktiske. Der vil blive udarbejdet en folder, der skal udleveres til
vores mulige sponsorer. Denne skal beskrive, hvilke muligheder der fremover bliver
for at være sponsor for foreningen. Der vil blive lavet forskellige pakker man kan
"købe”. De vil alle sammen indeholde noget for sponsoren, men også for foreningen,
idet vi også forpligter os til at gøre noget for vores sponsorer. Det er vigtigt at vi tager
os godt af vores sponsorer, så de også får noget tilbage.
Den nye sponsorstrategi træder i kraft fra 2019, således at vi begynder at kontakte
vores mulige sponsorer ultimo 2018. Det bliver sponsorudvalget der skal stå for organiseringen af dette, men det bliver de enkelte udvalg der skal levere nogle medlemmer, der vil kontakte de mulige sponsorer. Når det fordeles på alle udvalg bliver
det ikke så mange hver enkelt skal kontakte, så vi regner med det bliver overkommeligt.
Som noget nyt, så bliver de indsamlede penge sat ind på en sponsorkonto direkte
under Hovedbestyrelsen. De enkelte udvalg kan så efterfølgende ansøge om at få del
i de indsamlede midler, såfremt man har behov for penge til indkøb eller til specielle
aktiviteter.
Vi ser meget frem til at få dette på plads, så vi kommer til at fremstå som en samlet
forening. Vi håber alle vil tage positivt imod dette nye tiltag. For vores sponsorer forventer vi, at det bliver vel modtaget. Nu bliver de fri for at de flere gange hen over
året bliver kontaktet af forskellige udvalg der spørger om de vil støtte dette udvalg.
Nu bliver de kontaktet en gang. Støtte- og Bankoudvalget er ikke omfattet af sponsorstrategien, idet det ikke vil give nogen mening at inddrage dem i dette arbejde,
henset til de opgaver dette udvalg løser.
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Ny klubdragt:
Som noget nyt indfører vi en fælles klubdragt, der vil blive ens for alle medlemmer i
hele foreningen.
Vi er ikke helt klar med klubdragten, så vi kan endnu ikke præsentere et billede af
den, men målet er en klubdragt, der kan bruges af alle fra meget små børn til meget
store voksne. Den vil blive i neutrale farver, så den kan bruges til alle former for aktiviteter. Den bliver i en god kvalitet, og ikke mindst så bliver den meget billig. Dermed
er det vores håb at hovedparten af vores ca. 850 medlemmer vil købe en klubdragt,
så alle kan se at vi kommer fra Vinding Ungdoms- og Idrætsforening. Det vil være
med til at få foreningen til at fremstå om en samlet forening.
Der vil komme tre reklamer på dragten. Hovedsponsoren får en reklame på ryggen.
Der bliver en reklame på den ene overarm og en på det ene lår. Herudover kommer
Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings mærke til at være på det ene bryst. På det andet bryst vil det så være muligt at få sat eget navn på eller hvad man nu ønsker, dog
mod lidt merbetaling.
Vi forventer at kunne præsentere dragten til Open by Night i Sørvad. Her vil det være
muligt at prøve dragten, og bestille den til en meget favorabel pris. Sportigan Vildbjerg og vores hovedsponsor vil deltage sammen med foreningen til Open by Night. I
vil høre nærmere om dragten senere.

Indkøbsaftale:
Sponsorudvalget har lavet en indkøbsaftale med Sportigan Vildbjerg. Det betyder, at
alle medlemmer af foreningen vil få en adgangskode til en særlig side på Sportigan
Vildbjergs hjemmeside. Her vil der blive etableret en struktur, således at alle vores
udvalg vil kunne findes der. Man vil så kunne klikke ind, og se hvad det enkelte udvalg har lavet aftale om at det skal være muligt at købe. Når man køber varerne her,
så vil det være til en meget favorabel pris. Selv om man f.eks. alene spiller fodbold,
vil man kunne gå ind under alle de andre udvalg og se hvad der er her, og bestille disse varer.
I vil komme til at høre meget mere om denne indkøbsaftale, og hvordan I skal anvende den. Det er udvalgets håb, at alle medlemmer vil tage godt imod dette tiltag, og at I vil støtte foreningen ved at købe jeres sportstøj med mere her. Vi har
samtidigt lavet en god sponsoraftale med Sportigan Vildbjerg.
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Nyheder fra støtteudvalget
HUSK: vi starter Banko igen søndag den 9. september kl. 19.00 i hjemmeværnsgården.

Nyheder fra Yoga
Yoga-udvalget tilbyder 8 gange yoga med Dorthe Hansen fra onsdag den 22. august.
Der trænes onsdage fra kl. 18.30-20.00 i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Senere træner vi i Vind. Bemærk! Der er først til mølle tilmelding til holdet mandag den 13. august kl. 19.00.

Tak fra Sørvadløbet 2018
Det var helt, helt fantastisk… der var 311 deltagere til Sørvadløbet i år 
Tusind tak til alle – både de der løb, vandrede, trillede eller heppede, og til alle vore
frivillige hjælpere og sponsorer!
Du kan se rigtig mange billeder på www.vinding-uif.dk
Til næste år har Sørvadløbet 40 års jubilæum – så måske der kommer en lille overraskelse??
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for næste års Sørvadløb – igen dagen før Grundlovsdag – Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 18.30  

Nyheder fra Sørvad Fitness
Udendørs træning starter op igen mandag den 13. august 2018, kl. 18.00 udenfor
Glassalen. Alle er hjertelig velkommen også selvom man ikke pt. er medlem af Sørvad
Fitness, jo flere…. jo sjovere 

www.vinding-uif.dk

Vi kan blandt andet tilbyde følgende hold igennem efteråret/vinteren:
Pilates – mandag
Rygtræning – tirsdag
Bodyspinning – torsdag
Følg med på vores hjemmeside: http://www.soervadfitness.dk/index.php
Vi glæder os til at se "gamle" som nye medlemmer i Sørvad Fitness.

Mange hilsner
Vinding Ungdoms- & Idrætsforening
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