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Nyhedsbrev	  VRI	  håndbold	  –	  seniorafdelingen	  

	  
	  
Velkommen	  til	  såvel	  nye	  som	  gamle	  spillere	  i	  VRI	  i	  sæsonen	  2015/2016.	  Vi	  glæder	  os	  til	  en	  
sæson	  fyldt	  med	  bold,	  glæde,	  sejre	  og	  masser	  af	  hyggelige	  arrangementer	  sammen.	  
I	  seniorudvalget	  har	  vi	  besluttet	  at	  sende	  et	  nyhedsbrev	  ud	  et	  par	  gange	  om	  året	  med	  info	  om	  
hvad	  der	  sker	  i	  klubben,	  udfordringer	  og	  arrangementer	  osv.	  	  
	  
HOLDANSVARLIG:	  I	  år	  skal	  der	  på	  hvert	  hold	  findes	  en	  holdansvarlig.	  Dennes	  opgave	  er	  at	  
være	  bindeled	  imellem	  seniorudvalget	  og	  holdet.	  Som	  holdansvarlig	  er	  man	  også	  velkommen	  
til	  at	  deltage	  i	  seniorudvalgsmøderne.	  Derudover	  skal	  den	  holdansvarlige	  være	  ajourført	  i	  
forhold	  til	  vri	  kalenderen,	  være	  administrator	  på	  de	  forskellige	  arrangementer	  og	  få	  folk	  til	  at	  
melde	  sig	  på	  de	  forskellige	  arbejdsopgaver.	  
	  
ØKONOMI:	  Igen	  i	  år	  er	  vi	  udfordret	  i	  forhold	  til	  økonomi	  og	  klubben	  har	  derfor	  brug	  for	  
frivillig	  arbejde	  for	  at	  kunne	  holde	  kontingentet	  nede	  og	  sikre	  haltider.	  Det	  bliver	  vigtigt,	  at	  
alle	  bidrager	  til	  de	  forskellige	  arbejdsopgaver	  der	  er	  i	  løbet	  af	  året	  så	  det	  ikke	  altid	  hænger	  på	  
de	  samme,	  oftest	  er	  det	  nogle	  gode	  og	  nemme	  tjanser	  ved	  eksempelvis	  DHL	  der	  tjener	  en	  del	  
til	  klubben.	  
I	  år	  mister	  vi	  imellem	  ca.	  50.000-‐70.000	  kr.	  i	  sponsorpenge	  og	  for	  Risskovfesten,	  der	  ikke	  blev	  
til	  noget	  og	  de	  penge	  skal	  vi	  have	  fundet	  ud	  af	  hvordan	  vi	  får	  ind	  igen.	  En	  af	  de	  muligheder	  der	  
er,	  er	  at	  indføre	  egenbetaling	  på	  materialer	  såsom:	  tape,	  harpiks	  osv.	  Dette	  kan	  blive	  
nødvendigt	  efter	  jul,	  men	  vi	  undersøger	  lige	  nu	  også	  andre	  muligheder.	  Hvis	  man	  som	  hold	  
eller	  enkeltperson	  har	  en	  god	  ide	  til	  hvordan	  vi	  kan	  tjene	  penge	  til	  klubben	  eller	  kan	  anskaffe	  
et	  sponsorat	  hører	  vi	  i	  udvalget	  meget	  gerne	  om	  det.	  	  
	  
SENIORUDVALGET:	  I	  seniorudvalget	  søger	  vi	  2	  nye	  medlemmer	  –	  indtil	  videre	  er	  vi	  5	  i	  
udvalget	  der	  mødes	  1	  gang	  i	  måneden.	  Du	  får	  mulighed	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab,	  få	  
viden	  omkring	  hvad	  der	  sker	  i	  klubben	  og	  ikke	  mindst	  få	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  
beslutningsprocesser	  om	  stort	  og	  småt	  i	  VRI.	  Så	  er	  DU	  interesseret	  så	  kontakt	  en	  af	  
udvalgsmedlemmerneJ	  	  
	  
Derudover	  er	  der	  i	  seniorudvalget	  kommet	  en	  tydeligere	  struktur	  i	  forhold	  til	  opgaver	  og	  
hvem	  der	  står	  for	  de	  forskellige	  områder	  (kommer	  ud	  på	  Facebook	  og	  på	  hjemmesiden	  
snarest).	  Hvis	  spillere	  i	  VRI	  har	  noget	  de	  gerne	  vil	  have	  op	  i	  seniorudvalget	  så	  står	  
seniorudvalgsmøderne	  i	  kalenderen,	  som	  er	  på	  hjemmesiden	  og	  Facebook.	  Det	  er	  oftest	  i	  
forbindelse	  med	  træning	  en	  torsdag	  kl	  19.	  Så	  vi	  vil	  være	  synlige	  i	  halen,	  hvis	  man	  har	  punkter	  
til	  dagsordenen.	  
	  
OPSTARTSFEST:	  Husk	  opstartsfesten	  den	  23	  oktober	  i	  bellevuehallen.	  	  
	  
På	  vegne	  af	  SeniorudvalgetJ	  


