Referat af fodboldbestyrelsesmøde 09-03-16
Deltagere:

Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Anders Jensen (sup.) Ole Jensen (ref.)

Afbud:

Susanne Goethe

1

Godkendelse af referat:

-

Der foreligger endnu ikke referat fra generalforsamlingen. Morten rykker den afgåede sekretær.

2

Nyt til/fra hovedbestyrelsen:

-

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling. Endnu er der ikke sat dato på.
Fodboldbestyrelsen undrer sig i den forbindelse over det lave informationsniveau fra
forretningsudvalget.

-

Vi efterlyser rengøring i kælderen.

-

Vi opfordrer til debat omkring kriterier for tildeling af hæders/idrætspris.

-

Vi vil gerne udfordre de økonomiske rammer fra hovedforeningen.

3

Ungdomsafdelingen:

-

Der har været afholdt ungdomstrænermøde.

-

10-3 afholdes der møde med B & U konsulent. Ulrik og Ole deltager.

-

Tilmelding + transport til pinsecup i Herlufmagle. Action = Ulrik

-

Der er tilmeldt hold til forårets turneringer ihh. trænernes ønsker.

-

Der arrangeres træneruddannelse. Action = Ole efter samråd med konsulent.

-

Dommerklub: Andreas K. har påtaget sig opgaven som administrator af denne. Vi skal ave
udarbejdet lister med dommere, trænere samt kampplaner.

4

Seniorafdelingen:

-

Vi gennemfører en markedsundersøgelse blandt vores "løse" seniormedlemmer. Ole laver liste over
personer som Morten skal kontakte.

-

Ledige jobs :

holdleder til 1. hold, holdleder til 2. hold, træner/igangsætter til FFQ.

5

Økonomi:

-

Forårets kontingent udsendes primo april til betaling 1. maj.

-

Egenbetaling for Fredericia turen opkræves snarest.
OB, veteran samt FFQ opkræves vinterkontingent snarest.
Sponsorskilte opkræves, Kasper koordinerer med Anders.

-

Kasper udarbejder en ny kontoplan, således at budget, regnskab samt Venneansøgning i højere grad
hænger sammen.

-

Kasper undersøger muligheden /pris for udarbejdelse at et egentligt medlemskort.

-

Der er indgået samarbejdsaftale med KM Sport, Der foreligger kontrakt gældende for 3 år.

6

Evt.:

-

Fodboldbestyrelsen tager initiativ til et møde vedr. oprettelse af kioskudvalg 2,0. Morten kontakter
de implicerede parter.

-

Vi skal snarest muligt have gang i vores årshjul. Der er lidt problemer med oprettelse af Plandisc.
Der er en aktivitetsbeskrivelse under udarbejdelse, færdiggøres hurtigst muligt.

-

Fællesspisning.

-

Børneattester laves analogt.

-

Venner skal have sommer klargjort koldhallen. Vi opfordres til at finde nogen hjælpere. Det foregår
lørdag d. 2. april kl. 09.00. Kan Ulrik evt. bruge holdsport i den forbindelse ?

