Bestyrelsesmøde
Onsdag den 24. maj 2017 kl. 19.00 i klubhuset

Deltagere:

Morten Melgaard, Ole Jensen, Anders Jensen, Susanne Goethe(ref)

Afbud:

Ulrik Krog Henriksen, Camilla Andersen, Jesper Jensen

1. Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet
2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen ønsker at få fat i flere frivillige ved at difinere opgaverne og
oplyse muligheden også er at hjælpe nogen få timer i klubben.
En ide fra bestyrelsen er at få flere bestyrelses medlemmer i de forskellige
afdelinger, og ikke nødvendigvis formanden der skal deltage i hovedbestyrelses
møder, men evt. andre fra de forskellige foreninger som har mere interesse i at
gøre noget for præcis deres område.
Hovedbestyrelsen ønsker at vi kommer med forventningsafstemning om
samarbejde mellem hovedbestyrelsen og afdelingerne...
Udfordringer med badevandet i omklædningsrum.

Haltider har fodbold fået melding om:

Tirsdag ell torsdag eftermiddag 16-18
Onsdag 20-22
Fredag 16-18 + 20-22 (ikke noget mellem 18-20)
Lørdag 8-13 (den sidste time er ikke sikker, fra 12-13)
Søndag 8-10

Sankt Hans er i år en fredag - så ønske om et udvidet arrangement, hvor folk evt.
kan komme med deres eget kød og grille på opstillet grill.
11. november 2017 - Aktivfest

3. Ungdoms afdelingen
Holdtilmelding senest 12. juni – skal arrangeres trænermøde inden, for at få
fastsat kampe.
Vi skal ha fokus på de hold Ulrik ikke træner, så der bliver samlet op.
Skal arrangeres forældremøde for U6/U7/U8, så træner kan få lidt hjælp til
diverse opgaver for holdet.
U11/U12/U13 skal på tur til jylland
30. maj og 1. juni – tages foto for hold og enkelvis
Forslag om at oprette en email gruppe for hvert hold - så der bliver sendt
samlet info ud til forældre og spillere... så alle får info også hvis man ikke har
deltaget i træning ell kampe (punkt til næste møde)
Forårsafslutning for spillere er den 13. juni med pølsevogn
Babyfodbold i hallen søndag kl. 10

4. Senior afd.
Træningen går godt og ok antal til træning, men mindre deltager. Der skal
indkaldes til møde evt. med en grillaften for at få lidt afstemning for træning.
Der bliver rykket for spiller tøjet.
Der er talt om at starte Kvinde-Fodbold-Fitness op igen...Træning vil være
mandag - kikker på hvad forventninger er for at starte et hold op igen.

5. Økonomi
Kikket på økonomi og det ser fornuftigt ud med opkræving af kontigent
Sponsor – vi venter på svar om hvor vi må sætte skilte op
6. Evt.
Ved tribune... ide om at sætte bord/bænke, hvor der alligevel ikke slåes græs
Forslag om en fælles-frivillig-dag til at få lavet el, fliser og ta’ lidt af hæk ved
tavlen den 17. juni
7. Næste møde
Tirsdag den 20. juni kl 19

