Referat af fodboldbestyrelsesmøde 22. november 2016
Deltagere:

Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Ole Jensen, Susanne Goethe (ref.)

Afbud:

Anders Jensen (sup.)

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt
2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen
27. oktober 2016, bankudvalget mangler frivillige evt. nogen forældre
Venneansøgninger blev godkendt
Generalforsamling for fodbold fredag den 27. januar 2017
Ole vil spørge vennerne om der må tegnes en gul streg på væggen i koldhallen, som skal
bruges til når der spille ungdomsfodbold...
Ulrik mangler et sæt små mål til ungdomsspillerne
3. Ungdoms afdelingen
- Babyfodbold startede op søndag den 20 november, hvor 7 ud af de 11 frivillige U13/14
var mødt op for at hjælpe med træningen. 11 ’baby’ spillere var mødt op til træning
som gik super og afsluttede med saft og frugt. Der vil blive lavet en turnus plan over
ungspillerne, over hvilke søndage de skal hjælpe med træningen.
-

Feedback på ungdomsafslutningen
Gik rigtig godt med fodboldtuneringen udenfor, 7 min pr. kamp på 5 mands banerne.
Ingen problemer med at blande de små med de store. Maden var var bestilt udefra,
god mad og super service. Havde modtaget betaling og tilmelding fra ca 130 personer.
Efter tuneringen kom alle i hallen, spiste og derefter præmieuddeling.
U10, U11, U12 og U13 var afsted til FCN kamp lørdag den 19. november, godt koldt,
men gik rigtig godt. U9 fik også tilbud om at komme med, men ingen tilmeldte herfra.
U14 var afsted til Landskamp i parken fredag 11. november som også var en succes.
Richard fra DBU har deltaget i træningen for at give gode råd til trænerene.
Han vil dog gerne ha’ han bliver brugt lidt mere...

4. Senior afd.
- Træner situation
Lars W er stoppet som træner for 1. holdet
Fodboldbestyrelsen er i dialog med ny træner til 1. holdet og et udspil om
trænerforholdet vil blive præsenteret for mulig ny træner.
Fodboldbestyrelsen er også i dialog med en træner til 2. holdet
Ole og Morten havde møde med Klaus Skovgård fra ’bevæg dig for livet’ om
fodboldfitness, hvor spillere også deltog...

5. Økonomi/Budget
Kontigent – er blevet sent rykker ud igen for efterårs betalingen
Kasper vil lave lister til trænerene over hvilke spillere han har oprettet... så skal trænere
vende vende tilbage med hvem der mangler på listerne, så de også kan blive opkrævet for
kontigent....
Budget for 2017 er lavet

6. Div
Morten Bruun foredrag gik super godt, desværre ikke så mange deltagere
Hjemmesiden for fodbold er ved at blive opdateret

7. Næste møde
- Torsdag den 5. januar 2017

