Fodboldbestyrelsesmøde 26-04-17
Deltagere:

Morten Meldgaard, Ulrik krog Henriksen, Camilla Andersen, Jesper Jensen, Ole Jensen (ref.)

Afbud:

Susanne Goethe, Anders Jensen

Referater medbringes til næste møde. Desuden bedes sekretæren udsende en dagsorden ca. 1 uge før næste møde.
Hjemmesiden gennemgås og tilrettes. Ansvar: Susanne

Orientering til/fra HB:

Der bliver stadig talt om foreningsudvikling. Vi kunne godt tænke os lidt handling.
I forbindelse med gymnastikopvisningen , er vi lidt ærgerlige over at fodboldbanen
bliver brugt som p-plads. Derudover var kiosken efterladt i en rodet, uafryddet og
ugenopfyldt tilstand.
Vi opfordrer til at der etableres WIFI i klubhuset.
Der er stadig problemer med badevandet, Ole retter, igen, henvendelse til ejerens
tekniske repræsentant.
Morten fremfører vores ønsker til vinterens haltider.

Ungdom:

Alle hold er i gang.
Årets sommerafslutning fastsættes (Ulrik)
Spanienstur: Sportsligt, socialt og velorganiseret tur. Bo Aagaard laver slutregnskab
sammen med de turansvarlige. Vi efterlyser lidt tekst til hjemmesiden.
Babyfodbold: Vi har modtaget træningsmanual fra DBU. Vi efterlyser forældre der
vil være med til at stå for den praktiske afvikling. Ole laver et skriv.
U-11 tager på tur til Kalundborg i pinsen. U-12/U-13 tager til sommerstævne i Ikast.
Vi opfordrer og opmuntrer til at også de yngste årgange kommer på tur.

Senior:

Alle hold er kommet godt i gang med turneringen. OK fremmøde til træning. Jesper
Sørensen er ny 2. holdsansvarlig, klædes på til at kunne det administrative.
Der er bestilt træningstøj der udleveres efterhånden som der bliver betalt
kontingent.
Veteran er OK selvkørende.

Økonomi:

Der er udsendt kontingent opkrævninger. Ca. 5 restanter fra sidste år. Venner og HB
bedes om skyldige beløb.
Der er afholdt møder vedr. økonomisystemer m.v.
Kontoplan samkøres med budget, således at vi til hvert møde kan få et
økonomioverblik.

Evt.:

Ole efterlyser, det af kommunen, bortførte fodboldnet.
Billedekspressen kommer på stadion 30-5 + 1-6. Ulrik udleverer materiale til
medlemmer.
Vi bør arbejde videre med at opretholde "god stil" på stadion, en sag for alle
brugere af anlægget.
Orientering fra Ole vedr. sponsorudvalget.
Der er nedsat et udvalg, bestående af Jesper, der har til opgave at finde en egnet
oppustelig bane. Udvalget kommer med en indstilling til bestyrelsen hurtigst muligt.
Der fremkom et forslag om et ret fedt vinterprojekt. Vi fintænker de næste par
måneder.

