Referat af fodboldbestyrelsesmøde 27-04-16
Deltagere:

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

Afbud:

ingen

1. Godkendelse af referat
Overført til næste møde

2. Nyt fra hovedbestyrelsen
Valgt ny sekretær, Karen Tommerup og suppleant Marianne Hansen
Indkaldelse til eks. Ordinær generalforsamling var kun I avisen og ikke på hjemmesiden eller info pr. mail!
Ole spurgte om vores spørgsmål til hovedbestyrelsen var klaret, men ingen møder, så vil blive klaret til
næste møde.
Morten har været til møde vedr. kunstgræs banen i Hillerød. Sagen er anket da sagsøger ikke var tilfreds
med resultat. Da sagen er anket, er der ingen regler I mellemtiden, for brug af banen. Morten sagde, at det
nu lyder til det bliver mere åbent om hvem der kan byde ind på tider til brug af banen.
Tag fat I HB om vores tv løsning. Findes en billigere løsning og om WIFI er en mulighed i klubhus. Morten
tager fat I HB.

-

Kan/bør vi søge om (flere) midler hos HB?

Det var lidt uklart om hvad der kan søges til og om der kan søges…. Men fik at vide vi ‘bare’ skulle søge.
Ærgerligt der ikke mere er et fast tilskud til hver afdeling fra HB
Vi vil kikke på hvad vi har brug for at få tilskud til fra HB

3. Ungdomsafdelingen

På hjemmeside er der lagt oplysninger om træning for de unge
Kl. 17-17.45 er der træning for årgang 09, 10 og 11. Der er oprettet en facebook side
Første 2-3 gange er Richard Lilja (DBU Konsulent) med til træning for at få dem godt igang
Søger om to sæt tøj U8 og U9 + trænertøj – noget der er vind/vand afvisende
Ulrik sender en opdateret liste til Kasper med tilmeldte fra ungdomsafdelingen
Børneattester klare Ulrik og får dem afleveret hos Per

-

Pinsecup

Betaling til pinsecup, bliver betalt 27. April. Skulle ha været betalt den 20. Men Kasper har først set
regning nu - Kasper ringer til ansvarlig for pinsecup, for at være sikker på vi stadig er med når
betalingen kommer for sent.
Betaling til pinsecup, 300 kr. er egenbetaling pr. spiller.
U8 og U9, vil kikke på om de kan komme med til pinsecup til næste år. De syntes de er lidt for unge
til I år - En ide var at prøve sommerlandsjælland cup I stedet for.

-

B&U konsulent

DBU konsulent er nu Richard Lilja, da den anden Henrik Oksholm havde for travlt med andet/rejser
Ulrik holder møde med den nye DBU konsulent, Richard Lilja som overtager fra Henrik Oksholm

4. Senior afd.
Fodboldfitness har ingen træner nu. Snakker om at få en fodboldfitness konsulent ud og se om han kan
hjælpe med nye emner. Morten sørger for at ta’ fat I Birgitte og arrangere et møde sammen med
fodboldfitness pigerne, en mandag efter træning kl. 20
Oldboys kører, ligger lige på vippen til at være veteran.
Ikke særlig mange veteraner.

-

Anden holdet

Et 8 mands hold og kommer mange afbud… bliver ringet rundt for at samle hold som Morten gør. Morten
vil gerne ha’ en anden til at stå for det… Et muligvis et emne, som kan påtage sig rollen til at samle holdet til
kampe. Morten vil gå videre med det.

5. Økonomi
Kontingent er kørt lidt sent, men ude nu
Kasper har snakket med Bo, om et møde med Kasper og Morten…. En tirsdag/torsdag efter træning
Skal bookes et økonomi kursus til Kasper, Morten sørger for det

Tøj – Trappemanden vil gerne sponsorerer noget tøj, Anders står for det
Skilte – Anders tager fat i Marco
Kasper kikker på hvad der er givet i sponsorat sidste gang, og laver en oversigt.

-

Vennegaven, anvendelse

Forslag fra Ole, er at bruge ca. 5000 kr. på ekstern træner til indendørs Futsal
Få en til at komme ud og holde foredrag, om inspiration til træning, ex. en Morten Bruun
Evt. en tur til en superliga fodboldkamp med rundvisning på stadion, ca. 70 ungdoms medlemmer, forældre
og trænere…. Susanne prøver at ta’ fat I FCN

6. Diverse

Hjemmeside, alle I fodboldbestyrelsen kikker på vores hjemmeside, hvad der skal opdateres… bliver sendt
til Susanne som tager fat I webmaster og får hjemmeside opdateret.
Dommerklubben - Morten vil sørge for en liste med kontakt oplysninger på dommerne, liste over kampe og
hvem der er dommer på hver kamp.

-

Opfølgning og info på vores beslutninger

Vær bedre til at sende info ud når der er sket noget nyt I fodboldbestyrelsen, internt

-

Værdier
Skal lægges ind på vores hjemmeside. Morten tager fat I Birgitte så vi får de rigtige på vores
hjemmeside
Sundhed
Udvikling
Glæde
-

-

Materiel
Vi mangler et hjørneflag
Boldrum er ved at være færdigt
Kompressor - Ole og Anders kikker på muligheder om hvor den skal placeres
Gennemgang af bolde da det er svært at se hvilke hold de hører til
Ole kikker på det og tager fat I Kasper om pris på at få stempel på bolde

-

Dato for fællesspisning
Morten tager fat I Ulrik om at finde en dato

-

Kioskmøde

Susanne afholder møde tirsdag den 3. maj hvor følgende deltager:
Per, Edith, Lone Andersen, Lone Larsen, Helle. Gitte og Lena havde desværre ikke mulighed for at deltage.
Ved møde skal vi snakke om forventninger og muligheder.
Vi håber, at vi kan få nogen forældre fra ungdomshold til at hjælpe i kiosk ved hjemmekampe.

7. Næste møde
Dato ikke besluttet, men Maj 2016

